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                لیلی_ بر_سالم#

 1_اول_قسمت #
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  بلند موبایلش گوشی زنگ  صدای که  بود برق  قبض پرداخت  حال در موبایل  با

:  گفت لب زیر  و داد جلو  تعجب با  را پایینش لب گیرنده تماس نام دیدن با. شد

 "من؟  با داره چیکار سلیمیان؟ ! وا"

 

 . کشید سبز ی دایره روی  را  انگشتش

 

 سلیمیان آقای سالم،_

 

 .  بود محترمانه و رسمی لحنش

 

  صدای. برداشت نگار و  نقش پر فرش روی از ریز آشغال یک برد پیش دست

 : داد را پاسخش  خط  سوی  آن مرد ی صمیمانه  لحن و زمخت

 

 چطوری؟   جان، ویدا سالم_ 

 

  تماس از  را اش حوصلگی بی کرد سعی   و پیچاند انگشتش  دو الی را آشغال

 : داد پاسخ شمرده شمرده. کند مهار او

 

 خوبن؟  محترم  ی خانواده هستین؟  خوب  شما ممنونم،_ 

 

 .ماند او  تماس علت فهمیدن و  تعارفات پایان منتظر  پیشانی در خطی با 

 : داد  جواب  راحت و خاطر آسوده سلیمیان

 چطوری؟  خودت.  لطفت از مرسی  جان،  ویدا خوبم منم...  خوووب...   بله_ 
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.  سال چند از  بعد هم آن شعرش، سابق  استاد  مثال این تماس  از  بود متعجب

 :  داد پاسخ کوتاه.  بود دیوار  روی عکس ی خیره نگاهش

 

 . شکر رو خدا_ 

 

 .ماند منتظر. بماند مخفی  اش  حوصلگی بی نداشت اصراری دیگر

 

 ! جان ویدا_ 

 

  کاری. بزند صدا  کوچک نام به  را پیرامونش های زن ی  همه داشت عادت او

 . نداشت هم شان میل  بی  یا   سنی تفاوت به  هم

 :پیچید گوشش توی  سلیمیان بم بسیار  صدای

 

 گالری؟  بیای سر یه تونی می_ ... 

 

.  کرد نمی حسابش  استاد اصال. نداشت  را  انداز هم پشت استاد این  ی  حوصله

 .بودنشان آرت توهم و  اش معنی بی های برنامه آن با

  

 آتلیه؟ هست خبر  چه_ 

 

 . پیداست صدایش  در اش میلی بی  که دانست می خوب

 

  با   خوایم می شعر، کمی هنر، کمی  هستن، ها بچه. خودمونی دورهمی یه_  

 .  برسیم  خوب  حال یه  به هم کنار ساعتی  چند  قدیمی های بچه
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 زدن قدم به کرد بنا و  شد بلند جا از . چرخاند  حدقه توی را  هایش  چشم ویدا

  دو بود فهمیده  که ریز آشغال  آن با هنوز . اش  خانه انگشتی بند  پذیرایی  توی

  از بود مانده. کرد می بازی دستش  توی است قدیمی ی  روزنامه یک از  میل

 . آمده کجا

 !"ناب حال ! خوشه دلشون: "زد لب صدا بی

 .  کند بیان کارانه مالحظه زرورق یک توی را اش منفی جواب کرد تالش

 

 . بودین من یاد  که این از  ممنونم...    سلیمیان آقای_ 

 

 :کرد دستی پیش  و  بخورد خیس ویدا دهان توی منفی جواب نگذاشت سلیمیان

 

 . نداریم نه ویدا  جان نه؟  یعنی  میگی که اینا_ 

 

                لیلی_بر_سالم.#

 2_دوم_قسمت #

 . داد نمی مهلت سلیمیان اما  کرد باز  دهان ویدا

 

 .شم می دلخور نیای_ ... 

 

 .سرم فدای: گفت دلش توی  و کرد گرد چشم

 ...  من...   سلیمیان آقای_ 
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 :زد  قیچی را حرفش

 

 شدی؟ دنیا  تارک چی؟  تو_ 

 

 سال شش_   پنج از بعد سلیمیان بود مانده همین. شد هم  چفت هایش دندان

 زندگی به  بازگشت و افسردگی  ی مشاوره دوره یک هم او  و بزند زنگ

 . بگذارد برایش 

 . داد بیرون را سنگینش نفس و  گذاشت هم بر پلک

 

 ...  بدید اجازه اگر_ 

 

 ! شدم تنگت دل! ببینم خودتو خوام  می اصال!  جان ویدا_ 

 

  سیستم. دوخت دیوار روی عکس  به کالفه را اش شده گشاد های  چشم ویدا

  و عاطفی  آبکی های پولتیک  این  ویدا . بود نکرده تغییری  هیچ سلیمیان

  می خوب را  او ی  کشانه دختر اصل در و شناسانه روان مثال های تکنیک

  همه نبض و  است مجلس  قطب انگار کرد می رفتار  طوری همیشه. شناخت

  اش  پنداری ویژه  خود حس  این تن بر  فروتنی  از لباسی اما . دستش توی چیز

 .پوشاند می

 .  کرد تمام را  حرفش سلیمیان. شنید می سکوت در چنان هم

 

 ! اومدیا نکنم،  سفارش. ت اجازه  با. دارم خطی پشت  من! جان ویدا_ 

 

  این انگیزه حتی.  نشست راحتی روی کسل و  خسته ویدا شد، قطع که تماس

.  نداشت کند مرور  را نویسی قصه و شعر های کالس دوران خاطرات  که
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  توهم و رفته هدر به های شهریه: بود چیز دو یادآور  او  برای سلیمیان

 .  بودن هنرمند

 . شده رها  دستش از کی کوچکش آشغال نفهمید

  از رو،  روبه کیپ های ساختمان بین  از که آسمان وجب  یک آن به شد خیره

.  شود باز  کرج آبی هنوز آسمان مثل  کمی حالش  تا بود، پیدا  پذیرایی ی  پنجره

 :  افتاد  شعر این یاد  اختیار بی

 .( نیست پیدا آبیت ی  چهره! عشق ی  ی  آی! عشق آی)

 

                لیلی_ بر_سالم#

 3_سوم_قسمت #

 :کرد ورانداز   را  خودش  آینه توی

 . لب همرنگ رژ   و چشم مداد باریک  خط  

  نشان تر  باریک را بلندش نسبتا و الغر  اندام که تیره نخی مانتوی به دستی

 شعر کالس به همه. بود آتلیه ی  محجبه تنهادختر او ها وقت آن. کشید داد می

 .  بود نقاشی کالس قبال چون آتلیه؛ گفتند می نویسندگی و

  حجاب از  فراری   و  روز مد دخترهای  گارد اش پوشیده و ساده ظاهر اوایل،  آن

  و  سن کم این  ادب از دور رفتارهای  به اعتنا  بی او . بود برانگیخته  را  آتلیه

  گارد اش،  هنری استعداد البته و رویی خوش   و آرامش با  رودار، های سال

  فخر  یا حسادت برای  دلیلی اصوال که ها آن نه اما.  کرد باز را  ها خیلی

 آلود حسادت های گزش  از بار  یک وقت چند هر. کنند می پیدا  فروشی

 . ماند نمی نصیب بی آینده های نویسنده

  توی شاید، عریضه نبودن خالی محض اشتیاق،  بی و انگیزه بی  تنگی، دل بی

 .بود کرده صدایش چیزی انگار. بود آتلیه مسیر

  

                      **** 
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 نشسته خاص  میهمان آن و سلیمیان دیگرش سوی که طویلی میز  انتهای 

 .  بود بقیه تماشای مشغول بودند،

  آتلیه جای جای  و  میز پشت مد، روی و  سرخوش و شاد  پسرهای و دخترها

 . خندیدند  می گو و گفت و شیطنت حال در

.  بود کرده تغییر سال هفت این  توی  دیگر چیزهای خیلی مثل  هم آتلیه دکور

  دار  نقش  را میهمانش و سلیمیان پشت دیوار مدرن طرح  با دیواری  کاغذ یک

  نقاشی، کالس ی دوره یادگار نقاشی، بزرگ   و کوچک تابلوی چند. بود کرده

 .  خورد می چشم به دیوارها روی

  و  هنری طیف  هر از  را نامدارش دوستان گهگاه که همیشه مثل سلیمیان

  کمی و  استایل  خوش متین، مردی کنار  امروز کرد، می دعوت آتلیه به ادبی،

 .بود نشسته شریفی حسام  معروف، هنرپیشه اخمو، 

 

                لیلی_ بر_سالم#

 4_چهارم_قسمت #

  تر بیش  چه  اگر پسندید  می را اش  بازی.  بود آشنا کارهایش با بیش  و  کم ویدا

 . مثبت تا بود کرده ایفا منفی  نقش

  آثار مورد در دلبرانه و کردند می دوره را شریفی حسام  نوبت به دخترها

. کردند می نظر  اظهار و پرسیدند  می هایش رمان و اشعار یا  اش سینمایی

 کتاب مورد در که بود  بار اولین و  بود نشنیده  او بودن  شاعر از  چیزی ویدا

  تر  بیش. بود مودبانه و  کوتاه اکثرا شریفی  حسام های جواب. شنید می هایش

 .  شنید می بزند،  حرف   که آن از

  از.  بست را  ها بچه از  یکی ی شده منتشر تازه سپید  های شعر کتاب ویدا

  دلش. رفت می  سیاهی داشت هایش چشم انتزاعی جمالت همه آن خواندن

 . بریزد چای بقیه و خود برای تا شد بلند. خواست چای

  صدای همان با  افتاد،  نمی جا نظرش  از چیزی   ها خانم مورد در که سلیمیان

 :گفت گلویش توی و  بم بسیار
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 . آورد  در عزا از  رو ما یکی باالخره_  

 .  تو با کردنش دم زحمت جان،  ویدا 

 

 . برد باال  را دستش و داد   تکان را سرش برگردد که ان  بدون ویدا

  به رو و برداشت استکانی.  بود  میز  وسط  چای بزرگ سینی بعد، ربع یک

  هم را چای تر کوچک سینی تا خواست اشپزخانه نزدیک دخترهای  از یکی

  حمله چای سمت به صدا و سر پر و  زنان چهچهه پسرها و  دخترها. بیاورد

  تا های استکان و  ها فنجان بین  از دار رو  و  رنگ و قشنگ ماگ تا دو. کردند

  تا سه. کشید پر سلیمیان و  شریفی حسام سمت به دسته،  بی  یا پر لپ و تا به

  ویدا. بودند کرده اشغال  را اطرافش  صندلی  دو و  ویدا صندلی  دخترها پسر از

 . نشست  دیگر جایی و برداشت  را کیفش و نایلون

 :گفت و گذاشت جلویش برگه ای  دسته قدیمی دخترهای از یکی شقایق،

 

 . گفتم دیشب خونی؟  می رو  اینا جون، ویدا_ 

  را رویی  ی برگه  و کرد سال و سن  کم دختر  صورت به  نگاهی لبخند با ویدا

 .گرفت باال خواندن  برای

 

                لیلی_ بر_سالم#

 5_پنجم_قسمت #

  ی  ناپخته های  گوشه ناامیدی، مضمون با بود نیمایی قالب در. خواند را شعر

 عاشق یک هایی گویی پریشان  شبیه بیشتر که ها، بازی   رنگ و سیاسی

 کرد؟  کور را  شاعر نو یک ذوق شد می مگر اما. بود خورده شکست

  چشم  به مهربانانه را لبخندش او  و. کاوید  می را ویدا صورت شوق با  دخترک

 . بخشید شاعر دختر های
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 . جا این دیدم جذاب  تعبیر  چند س صادقانه و  پاک حست_ 

 

 : گفت خندان  صورتی  با و چرخید شعرش  ی  برگه روی  دختر

  

 مثال؟ کدوما...  ی  ی ی مرسی_ 

 

...  کبود آسمان ز تر  سبز: این یا...   است گیر گلو من  های آه: این مثال_ 

 . جالبن...  بیفکنده  سپر هوشم دست...   باورها پناه بی دختر

 

  خوب ویدا بود، جوانی  خصلت  این". اند   بدبینانه و  تیز و تلخ " که نداد ادامه و

 .دانست می

 .کشید بلندش جوگندمی زلف به دستی اش صندلی به زده تکیه سلیمیان

 

 . ویدا بخون برامون خودت شعرای  از_ 

 

 : گفت و کرد شریفی حسام  و او  متوجه را  نگاهش ویدا

  

 . ندارم حفظم نیست،  همرام چیزی_

 

 :داد ادامه  عالقه بی و

  

  صفحه  تو تاش چند.  شخصین احساسات های واگویه نیستن؛ شعر_

 .  هست اینستاگرامم
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 . شد خم  جلو  به ساختگی توجهی با سلیمیان

 .ندیدمت اونجا؟  هستی اینستاگرام؟ ! ؟  عح_ 

 

  چاشنی سفیهی  اندر  عاقل حس کمی  کرد اعتراف دلش توی و  زد لبخندی ویدا

  سر با  فقط اما" اینستاگرام؟  این هست چی مگه:" بگوید خواست. کرده آن

 :  گفت و کرد تایید

  

 .  برم باید دیگه من...  بله_

 

 که زوده ؟  االن_ 

 

  دعوتتون از  ممنونم بود، قشنگ. ها بچه و  شما خونی شعر از بردم لذت_ 

 .  شه می دیر تهران،  برم خوام   می... 

 

 :کرد ویدا  به  رو و گفت چیزی شریفی حسام  گوش بغل سلیمیان

 

 ! حق  یا... چای بابت ممنون. کردی خوشحالمون...   باشه،_ 

 

  خداحافظی جمعا پسرها  و دخترها از  لبخند با و  داد را  او  تشکر  پاسخ ویدا

 .شد جاری ها پله  از و کرد

 

                لیلی_ بر_سالم#

 6_شش_قسمت #
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  به.  زد بوق  برایش ماشینی ، آتلیه دراز و طول   ی کوچه سر های نزدیکی

  بود او  از جلوتر   که جوانی دختر. داد ادامه راهش  به و  نگرفت خودش

  موجی . شد ویدا  سر پشت اتومبیل  ی  خیره نگاهش. برگشت عقب به بالفاصله

 . گذشت حرکاتش و  اندام از دلربایی از

 پیاده توی رفت آن  به توجه بی. زد بوق دوباره و آمد ویدا   پای به پا ماشین

 .  رو

  مانتوی. برسد او به نوبت بود منتظر  و بود کرده کند پا حسابی  جلو  آن دختر،

 .زد کنار  را جلوبازش

  

 ! ویدا خانم_ 

 

  خم راننده کمک صندلی سمت شریفی حسام. برگشت متعجب اخمی  با ویدا

 .بود شده

 . کمک ی  پنجره نزدیک رفت

 

 بله؟!... شریفی؟  آقای_ 

 

   باال بفرمایید_ 

 

 .  کرد تشکر  اش مودبانه تعارف  بابت ویدا

  کشیده پایین چشمش روی تا  را دارش لبه کاله و  بود چشمش  به دودی عینک

 : گفت باشد  داشته را ویدا  رد جواب حوصله  که این  بدون. بود

 

 . کنم نمی تعارف بفرمایید، لطفا_ 
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 :  گفت لبخند و  نیت حسن  با ویدا

 

 . دم نمی زحمتتون ، من رم  می تهران_ 

 

 :  گفت دار  خش  صدای با باشد، شنیده توهینی که انگار شریفی حسام

 

 .نیست زحمتی رم،  می تهران  منم_ 

 

 . کرد باز را  ویدا سمت در و داد کش را  اش  باالتنه

  قطعا. شد سلبریتی قیمت گران ماشین سوار ناچار  به و شده گرد چشم  با ویدا

 ! بود زده  هم با را رکورد چند

  مودبانه شریفی.  کرد تشکر لبخند با هم باز  شریفی حسام  به  رو  و بست را در

  دختر  کنار از  وقتی.  بود هم توی  هایش  اخم هنوز. داد  را جوابش رسمی و

 حسام که دید را  او  امده در حدقه از های  چشم ویدا شدند، می رد کوچه توی

  کرد، سوار که  ویدایی   و ماشینش او، به زده شوک   و بود شناخته را  شریفی

 . بود زده زل

. بود شده سنگین دیگر،  بزرگ شهرهای ی همه مثل هم  کرج غروب ترافیک

 . پایتخت سمت به اتوبان  توی انداخت ها  خم  و پیچ  از  باالخره

 :گفت دارانه مردم لبخندی با و شد  جا به  جا مشهورش  ی راننده به رو کمی

 

 .کردید چاپ کتاب دونستم نمی_ 

 

 . کرد تایید خیابان،  به مصنوعی لبخندی با شریفی حسام
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 . بود کارتون این اون،  از  تر جالب_ 

 

 : پرسید و  گرفت او راسمت  سرش شریفی حسام

 

 کدوم؟_ 

 

                لیلی_ بر_سالم#

 7_قسمت #

 

 :کرد اشاره بود نشسته ماشین توی  که خودش به سر  با ویدا

 

 می کارا  این از کمتر دیگه هم عادی مردم....  سلبریتی یه . بود جالب برام_ 

 .کنن

 

  ماشین توی جا، این   تاریکی، توی  شهرتش اعتبار   به فقط پرسید  خودش از  و

 : داد  ادامه و نشسته؟  غریبه  یک  باالی مدل

 . شم نمی سوار من  بکنن  هم اگه البته_ 

 

 . رفت باال ابرویش  یک  اتوبان  به خیره  طور همان شریفی حسام

 نگاه  ویدا به  و برگشت رفته  باال ابروی  همان با گذاشت؟  من سر منت االن

 . کرد

  فقط منظورش. بزند  راه آن به  را خودش و  بخورد  را لبخندش کرد سعی ویدا

  جمله یک گاهی اگر  کرد توان  می چه ولی.  بود خودش سنگینی و  وقار
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  کالس او هم گاهی خورد نمی  بر جایی به شود؟  می دار ایهام  ناخواسته

 !  تفاهم سوء و  اتفاق  سر از ولو بگذارد،

  بدش و کرد گذار منت خانم  این به نگاهی  و روبه به نگاه یک  شریفی حسام

 . کند تالفی را او   درازی زبان نیامد

  

 .ویدا   خانم...   برسونمتون خواست رضا_ 

 

 . گفت می را سلیمیان

  

 . نیستم  کارا این  اهل وگرنه_ 

 

 . کرد اشاره اتومبیل  به  سر با و

 . فهمید را منظورش ویدا

 

 . نیست اونا  از نترس  گفت رضا_ 

 

  است آویزان   های مونث ها، آن از  منظور نفهمد که بود آن  از  هشیارتر ویدا

  لطف به که سلبریتی یک به برسد چه  دوند، می هم عادی مردهای دنبال که

 .رسید  می نظر به  هم جذاب شهرتش

 :  نشست او  به متمایل لبخندی  با

 

 . نموند گردنم حقی شکر رو خدا!  خوب هم خیلی_ 

 

 حق؟ _ 
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  جوالدوز   رفت، فرو سوزن یه مثل شد  پهلو  دو  منظورم بی حرف. دیگه بله_ 

 . برگشت شد

 

  و  مگو بگو اهل  اما داشت مهیا آستینش توی  آماده جواب  اصوال چند  هر ویدا

 کرد می محسوب وقاری بی جور  یک را  این. نبود آشنا مردهای  با حتی کلکل

 .  نبود هم سنش مناسب. خودش  برای

 یادت که بینیشان می قدر  آن. آشناترند هم آشنا از  مشهور های آدم انگار اما

 برخورد خودمانی ناخودآگاه.  اند غریبه  و شناسند نمی  را  تو ها آن رود می

 .کرد

 

                لیلی_ بر_سالم#

 8_پارت#

 . شد خیره  اتوبان  ترافیک به همراهی این از معذب و پشیمان

  به دونستم نمی.  نکردین تعارف  گفتین نظرم به. شدم مزاحمتون بخشید می_ 

 . خواستم   نمی طور   این من... بوده سلیمیان آقای با  رودربایستی خاطر

 

 های پیچیدگی همین. آمد چشمش  به آرام و غمگین زن  این غرور رنجش

  از  اش  جویی فاصله باعث رفت  می اعصابش  روی که مسخره و دردساز

  و  کرد پاک  را لبش گوشه شصت نوک با.  بود هایش گزینی عزلت و دیگران

 ها لب مقابل  را اش اشاره انگشت داشت  تکیه پنجره لب آرنجش که حالی در

 . گذاشت اش  بینی  و

  و  بود اخمو  و  حوصله کم کرد، می بازی که هایی رل مثل  دقیقا بازیگر  این

 .کرد تر معذب  را  ویدا  موضوع این
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 تازه  ها آن و. بود شده آور عذاب و  سرد سوءتفاهم، پر کامال ماشین فضای

 دیگر ساعت یک  تا حالت ترین بینانه  خوش  در. بودند ترافیک  پر اتوبان  اول

 .رسیدند  نمی موقعیت این  از شدن خالص  برای مناسب جای  یک به هم

 دو هر مدت این تمام. بودند نرسیده فردیس  پل به هنوز و گذشت ساعت نیم

  کرد فکر ویدا . بودند  کرده تحمل را بینشان  ناخوشایند فضای کامل سکوت در

  به اش  دانی آداب اثبات  و نوازی  مهمان برای  نچسب شریفی حسام مهلت

 .  شود کار به دست خودش رسیده وقتش  و رسیده پایان

 .  کند باز را  صحبت سر  عالقه و رویی  خوش با کرد سعی

 

 .زدیم  می حرف شعرتون کتاب مورد در_ 

 

  او  به شد ختم صورت نرمش یک به کارکردش زود خیلی   که لبخندی با و

 : داد ادامه داشت پی در را  او  دار ادامه سکوت که مکثی از  پس. کرد نگاه

 

 اشعارتون؟   از دارید خاطر   به چیزی_

 

 : گفت عالقه بی و  کوتاه. بود  اتوبان به خیره شریفی حسام

 

 . نیست خاطرم  نه،_ 

 

                لیلی_ بر_سالم#

 9_قسمت #

  از  تر  بیش تالش نبودن،* ها آن* از برای   شریفی حسام فکر  طرز به توجه با

  خودش وجدان  پیش الاقل . ندید صالح بینشان سکوت شکستن  برای را  این

 .شد خیره رو  روبه به سکوت در. آورده جا  به را آداب که بود راضی
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  صورت بینشان  گویی و  گفت هیچ تقریبا و گذشت هم دیگر ساعت یک  وقتی 

 و کرده رها را  مترو سرعت و امن محیط  چرا که شد متاسف  ویدا نگرفت،

 ماشین این عذاب  و اتوبان  ترافیک اسیر دلیل،  بی رودربایستی  یک تاثیر  تحت

 . شده

  یک  کنار که کرد قانع  زحمتی هیچ  بی را  او  ویدا  و رسیدند تهران به باالخره

  ها این  وقتی و. رسید خواهد دردسر  بی چون. کند اش پیاده تی  آر بی ایستگاه

  او رسیدن سریع و دردسر بی بابت از  شریفی حسام بود مطمئن  گفت، می را

  از  را سرش شدن، پیاده از بعد.  گزید نخواهد هم ککش شب وقت این در

 . کرد تشکر او همراهی  از  باادب و صادقانه  و  کرد داخل پنجره

 شده ناپدید و  بود گرفته را گازش بازیگر آقای رنگ سیاه ماشین بعدش و

 .بود

 !مانده جا  شریفی حسام ماشین  توی همراهش نایلون که فهمید بالفاصله

 

                لیلی_ بر_سالم#

 10_قسمت #

 

 

 دوم  فصل

  استکان  یک توی خودش  برای داشت ، ش  بلند موبایلش زنگ صدای وقتی

  می رقیق  بود، خریده فروشگاه  از تازه که را  پرتقالی شربت کریستال،  چاق

 . کرد

  اکسپکتورانت ی  مزه. شد درهم اش قیافه  رفت دهانش توی که اول قلپ همان

  برقرار را تماس  و  کشید بیرون  کیف ته از  را گوشی.  داد می را ها بچگی

 .کرد

  

 بله؟_
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  و نداشت بازی برند به عادت چرا. کرد نگاه  پرتقال شربت ناشناس برند به

 کرد؟ می امتحان را مختلف  تجاری های نام مدام

 

 ویدا؟  خانم_ 

 

  غریبه ی شماره این. کرد نگاه دستش توی گوشی به. شد گرد هایش چشم

 بود؟   بلد کجا از  را او  اسم

 : پرسید جدی

 

 شما؟_ 

 

 . خانم هستم شریفی حسام_ 

  

   ی خانه  بود قرار  که راحتی   های لباس نایلون شب آن. آمد یادش تازه

 .  بود مانده جا  او قیمت گران ماشین توی بپوشد،  خواهرش

  موقع مستعمل شلوار و تیشرت تا  بود افتاده  اش پی مملکت سلبریتی حاال و

  عذر اش  حواسی  بی از  خنده، از  انفجار پتانسیل با. بدهد پس   او  به را خوابش

 .  ببینند را دیگر  هم جایی  یک شد قرار باالخره و  خواست

                          *** 

  داد می بیرون پنجره  از را کیسه زد، می ترمز نیش  یک  بود دیگری کس هر

  حسام برای  انگار اما.  کارش پی رفت  می پراکنی تعارف جمله  چند از  بعد و

 .  کار این  داشت افت شریفی

 فشرده هم به  را فکش. بود پیدا هم دودی عینک پشت  از  درهمش های اخم

 .بود  کشیده پایین اش پیشانی   زیر تا  نایک دار  لبه کاله یک . بود
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 .  نماند دور  ویدا  چشم از  منطقه  آن از فرار و نشدن شناخته  برای تمایلش

  نزدیک خلوت راهی سه توی  نبود، مایل که این با مطلب، این درک با ویدا

 .شد رنگ سیاه ماشین همان سوار دوباره اش،  خانه

 

                لیلی_ بر_سالم#

 11_قسمت #

 

 

. بود شده ساز  جا  اش تراشیده سر  روی پیشانی،  از باالتر  برندش عینک 

  اگرچه. دید  می  ها فیلم اکثر در که بود همان هم اش نمکی  فلفل  سبیل و ریش

 . بود ندیده او  از فیلمی پیش ها مدت از

 مغازه کردن ورانداز  از را  او  سوالی.  بودند نشسته هم کنار سکوت در هم باز

 : کشید بیرون ها  درخت و ها آدم ها،

 

 ؟  بریم رستوران کدوم_ 

 

 :پرسید مکث کمی از  پس  ویدا

 

 نیست؟ ای دیگه انتخاب_ 

 

.  دوخت ویدا به  را پرسشگرش نگاه و  چرخاند او سمت را  سرش شریفی

 .نداشت معما ی  حوصله

 .داد را نگاهش پاسخ  لبخند با ویدا
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 ؟ ... یا  رستوران؟  فقط. گم می  نهادتونو پیش_ 

 

 .رفت هم توی بیشتر  اخمش شریفی حسام

 

 مثال؟  کجا. هست... چرا_

 

 ... یا..پارک؛ مثال_ 

 

  بیابان وسط که  او  برای  شلوغ جاهای. نیامد خوشش نهاد  پیش  این از  شریفی

 : گفت حال این  با. نبود میلش باب بود، جمعیت جاذب هم

 

 پارک؟   کدوم خوب، بسیار_

 

 : گفت نرمی به بود، شده  اخمش گره شدن کورتر متوجه که ویدا

 

 .موافقید اگر  البته. ترید  راحت طور  این هم شما. خوبه جا همین_

 

 :داد  پاسخ  اخمو و کوتاه

 

 . موافقم_ 

 

  دقیقه ده طی. دنج  های  خیابان و خلوت مسیرهای سمت  پیچید سکوت در و 

 .کرده فراموش  را حضورش   شریفی حسام که شد  مطمئن ویدا بعد، ی
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  او به مایل  کمی. شب آن مثل نه اما  کند باز را  صحبت سر گرفت تصمیم

 .نشست

 

 ... شریفی  آقای_ 

 

 . بود آهنین گاردش هنوز  اما چرخاند او  سمت را سرش

 

 . اصال نبود من شدن سوار  به نیازی . مالقات این به نبود نیازی واقعا_

 

 معذبید؟ االن_ 

 

 . بود گزنده لحنش

 :داد پاسخ مالیمت همان با و  زد اولبخندی  مالحظگی بی  از 

 

 . بودم معذب نارضایتیتونم و  اخم بدون_ 

 

 .کرد نگاه بود، خورده جا  که او ی چهره   به آرامش با و

 

                لیلی_ بر_سالم#

 12_قسمت #

 

  دهانش توی را هایش لب. شد پشیمان انگار اما بگوید  چیزی کرد باز دهان

 :گفت مکثی از بعد و کرد جمع
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  به بودن خجالتی همه این. همه مثل باشین، راحت معذبین؟  همه این  چرا_ 

 . نمیاد سنتون

 

 . کند کنترل  را اش خنده نتوانست ویدا

  طلبکاری و شرمندگی تنگنای  در را شریفی  حسام  اش دخترانه ی خنده صدای

 .گذاشت

 : گفت اش خنده بین

 

 . تقصیرم بی  کنید باور. نیست  رو از  بستن شمشیر همه این  به نیاز_ 

 

 . خندید دوباره و

  سمت به را  صورتش بعد و کرد نگاهش دودلی با دیگر کمی شریفی حسام

 .کشید دست را اش  چانه باالی گودی. چرخاند  رو روبه

 

 . نداشتم  منظوری_ 

 

  ی  چهره  روی نمایی دندان لبخند. کرد کم او از  سایز دو جمله  این  گفتن انگار

 .  نشست ویدا

 

 سالگی چهل توی . نیستم هم خجالتی اما. نیستم  سن کم. شماس با  حق...   نه_

 . انتخابه سر از   نیست، خجالت سر  از آدم  رفتارای دیگه

 

 .چسبید اش  نداشته موهای رستنگاه به شریفی حسام  ابروهای
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 کنید؟   می شوخی  چهل؟ _ 

 

 .شد دقیق زد، نمی سه_دو و سی از بیشتر که  ویدا صورت توی و

 :کرد مالیمی اخم  او  دقیق نگاه  به ویدا

 

 . نیست الزم  دقتم همه این حاال_ 

 

 . خندید  و داد تکان را  سرش شریفی حسام

 !نیستند تتو  ها اخم این  پس. کرد نگاهش  پیروزمندانه ویدا

 .آمد  حرف  به او  و

 

 . میاید نظر  به  تر جوون  خیلی_

 

 : پرسید زیرکانه

 

 کی؟  از_ 

 

 . کرد او به رو  متین لبخندی  با  آرام، طور همان شریفی حسام

 

 فلسفیه؟   سوال یه_ 

 

 :گفت فیلسوفانه و کرد نگاهش جدی  ظاهرا ویدا
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 . زنکیه خاله...  نه_ 

 

  و خندید می ریز ویدا . رفت باال شریفی حسام ی زده شگفت ی خنده صدای

 :گفت دلش توی شریفی

 !"قشنگی ی دخترانه ی  خنده چه" 

 

 : کرد فکر ویدا  و

 

 !" زند می هندل! جدیست همیشه که بهتر همان" 

 

 سرد دیگر افتاد بینشان سکوت وقتی حتی و بود شده باز شریفی حسام گارد

  در ها خانم حقیقی  سن دانستن آسای معجزه اثر  از  ویدا. نبود دهنده آزار و

  با ها آدم بین های  سوءتفاهم از کلی نکند: کرد فکر دلش توی .  بود تعجب

 ! بوده حل  قابل  کوچولو صداقت همین

 

                لیلی_ بر_سالم#

 13_قسمت #

 

 . کردین بازی فیلم کم خیلی شما_

 

  ویدا که  بگوید چیزی خواست بود، شده دلخور انگار که شریفی حسام

 : کرد اضافه بالفاصله
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 .کارین گزیده کنم فکر_ 

 

 . کرد قبول  را تمجیدش شریفی حسام

 

 ! شاید_ 

 

  احتیاط با. کرده اشتباه  او های  فیلم آمار در که شد دار  خبر  شستش ویدا

 : پرسید

 

 فیلم؟  تا چند_ 

 

 . تا شش و بیست_ 

 

 سالی؟ چه  از! زیاد چه! اوه_ 

 

.  گرفت دندان به  را پایینش لب بجود،  را اش خنده کرد می  سعی که حالی در و

  آن کند، ماشینش سوار دوبار  را معمولی آدم یک  سلبریتی، یک  که بود  نوبر

 . کند پیدا  او  از حداقلی اطالعات که نباشد  باغ توی قدر  آن طرف وقت،

 

 .هشتاد سال_ 

 

  تا نه کرده، بازی فیلم یک سالی او  که فهمید سرانگشتی حساب  یک  با ویدا

 .گرفت گاز تو  از  را  لبش. کنار به هایش سلایر  تازه. آورده زیاد هم
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 . نبودم جریان در من ببخشین،...  ام_ 

 

 :  کرد تکرار لب زیر خنده حال در  ویدا.  افتادند خنده به  دو هر جمله این از

 

 !نبودم جریان در_ 

 

 . خندید بیشتر  و

  های موقعیت همین با بخندد، کمدی های فیلم با که آن از  تر بیش همیشه

 . کرد می تفریح روزمره زندگی کمیک

  به فوری  ولی بپرسد کارهایش مورد در را او  نظر خواست شریفی حسام

 . بعد تا کند، ارزیابی را وارد تازه این فعال است  بهتر که  کرد یادآوری  خودش

 : گفت دقیقه چند از بعد  و نماند او  پرسش  منتظر وارد تازه اما

 

 .  بود ترسناکی آدم. آورد می بند نفسمو ، "تلخ رویای" سلایر توی نقشتون_ 

 

 . بود صادقانه  و مالیم بیانش  لحن

 .  خاراند را  اش بینی  گوشه شریفی حسام

 

 . نبود خشنی سکانس هیچ سلایر توی_ 

 

  صحنه  تموم توی(  چنگیز)  بودن خطرناک  و دلهره حس  اون  اما  نبود نه،_ 

  باشه، برم  و دور آدمی چنین  که این  فکر از ! اسمش اون  با. داشت جریان ها

 .کنم می سکته
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  این پراندن  برای را  سرش و کرد جمع را  خودش شده، گرد چشمانی  با و

 . داد تکان کابوس

 .کرد تصدیق  را  حرفش لبخندی با شریفی حسام

 .کرد نگاهش احتیاط   با ویدا

 

 . تکراریه شما برای  قطعا که ذهنمه توی  سوالی_ 

 

  به را نگاهش مسیر، به  توجه حین  که شریفی حسام. کرد سکوت تردید با

 .بشنود را او سوال است  مایل که گفت گرداند، برمی هم او سمت

 .بود کرده ریز را هایش چشم فکر،  حال  در  ویدا

  آدم یه  برای.  نیست واقعا که باشه  طوری آدم سخته نظرم به دونین، می_ 

  دیدن حتی القلب،  رقیق و عاطفی آدم یه برای . سخته خیلی دادن فحش مودب،

  اون خودش  که این به برسه چه فرساس؛ طاقت هم  دلی سنگ شنیدن و

  کنار خودم با تونم نمی من. دشواره  خیلی نظرم به...   این.  بده انجام خشونتو 

 بده  انجام رو اعمالی  هستم، اون در که موقعیتی  یا شغلم خاطر   به بدنم که بیام

  و  سخته نظرم به  بازیگری  نظر،  این  از. انسانیه  غیر یا قبیح  م اندیشه در که

 .نیست کسی هر کار

 

                لیلی_ بر_سالم#

 14_قسمت #

 

  به  را سرش داد، می گوش ویدا های حرف  به دقت با داشت که شریفی حسام

  اش  بینی روی  بار چند  را اش اشاره انگشت و داد تکان  فهمیدن عالمت

 .کشید
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  جلوی. باشیم کاراکترا  مختلف وجوه  ی دهنده نشون که همینه ما کار_ 

 . کنیم می  بازی  که رولیه اون مال تماما نیست؛ ما مال  بدن این دوربین،

 

 . انداخت  چین اش پیشانی روی ویدا

 

  از عملی هر. منه مال همیشه جسم  این . دارم مشکل همین با من! همین_ 

  زمانی  تنها. سرافکندگیمه یا  سرافرازی باعث که مسئولشم من بزنه، سر اون

 .نباشم زنده دیگه که میام  در جسم این قالب از

 

  از  ای پرده لحظه  چند که دید نگریست، می را  او داشت که شریفی  حسام و

 . زد لبخند.  پوشاند را  اش  چهره غم

 

 . نباشید چیزی نگران این،  زنده هنوز_ 

 

  زد لبخندی کرده، نادرستی برداشت اما دیده را اندوهش او شد متوجه که ویدا

 . نگفت چیزی و

  سوار که راهی سه همان توی را ویدا  شریفی حسام وقتی  بعد، ساعت نیم

 در جدیدش ی  پروژه لوکیشن سمت به  را راهش و کرد پیاده بود، کرده

.  بود نشسته  ویدا که جایی سمت چرخاند  می سر گهگاه داد، ادامه مهرشهر

 .معمولی بسیار زن این  نبود  اطرافش های  زن  از  کدام هیچ مثل

 

 

 

 سوم  فصل
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  هفته وسط  بار این  حسامش، پیش رفت می ها هفته  آخر که همیشه خالف  بر

 . بود حسام  تولد  روز. بود رفته

 .زدند می پر ها پرنده فقط. خلوت خلوت 

 :  کرد فکر  خود با

 " خلوت؟  طور   این و جاست این آدم همه این.  نیست کس هیچ"

 .  خلوت شلوغی این   توی شود پیدا مزاحمی ترسید. بود افتاده شور دلش کمی

 کسی؟ مزاحمت از  نگران و  باشد مردش کنار. فکر  این از آمد دردش

 

                لیلی_ بر_سالم#

 15_قسمت #

 

 .دارد خوشی حال خیلی  جا آن که بود گفته او  به شوق با کسی اوایل،  آن

  خوش حال  تن ی  پاره سپردن خاک به  جای  مگر که بود زده دو دو قلبش  ویدا

 گلو؟  توی  ی گره و بغض جز دارد؟ 

 

  جوار در کسی بی  خلوت؛ اجتماعاتی: ها آرامستان دارند غریبی های تناقض

 . دردها  بخشی  انرژی عزیز؛

 

 . بفهمد را  دنیا راز تا مانده سالی، میان توی  کند می فکر

  دور  سوزان، و  سفت سنگ این.  حسامش  صورت روی گذارد می صورت

 . او بدن چسب  دل گرمای و  نرم صورت از است

 

 حسامم_ 
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 . داشتنش به شود گرم دلش تا کند  صدایش دارد دوست

 این ها، دست این روی. شود نمی پر  او بدن حجم با  او، با دیگر هایش دست

 .شدن لمس و کردن لمس حسرت. است حسرت بدن،

 

 می جا همه  چشمام. بودن  تو با  برای ام  گرسنه. دیگری از کردی سیرم_

 ... دنبالت چرخه

 

  از  را اش  تنه. مزار سخت سنگ روی شدن ساییده از شد  دردناک پایش ساق

 . سنگ روی تصویر   به شد خیره. داد  مالش را  پایش و  برداشت سنگ  روی

 

  برای  تو جوونی. اومده سراغم  موعد از پیش پیری حسامم؟  بینی می_ 

.  ترسم می تو بدون پیری  از  من اما. شی نمی پیر وقت هیچ. شد تثبیت همیشه

 .  س خاطره بی تو  بدون  که ای برهه  از  پیری؛ خود  از نه

  از . کشید بیرون کیفش توی از  را  موبایل . شد بلند موبایلش تماس صدای

 . کرد تعجب شریفی حسام نام ی دوباره دیدن

 .  کرد برقرار  را  تماس و گفت نوچی . کرد نگاه حسامش  ی  چهره به

  و  آشنا. نبود خشک  و سرد قبل ی  دفعه مثل بار این  شریفی حسام لحن

 .ببیندش باید گفت و پرسید را حالش مهربان

  ی حوصله شوهری و  زن اختالط  وسط گذشته، آن  از. نبود حوصله  سر ویدا

 .  نداشت را غریبه یک

  اتوبان توی االن.  دارد وقت ساعت دو برداری فیلم زمان تا  گفت شریفی حسام

  را دیگر هم وقتی  هم را کارش. ببیند را او فاصله این  توی خواهد می و است

 . گوید می دیدند،

  و تراشید می بهانه توانست می تا و بود کرده سکوت ناراضی چنان هم ویدا

 :انداخت می او زمین توی را ها آن
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 .شه می دیرتون شما به برسم تا. هستم دوری جای_ 

 

 کجایی؟ _ 

 

 .کند  علنی را حریمش خواست نمی. بدهد توضیح  خواست نمی

 

 . جا  این بیایید تونید نمی شما_ 

 

 .هستی  بیرون ظاهرا مگه؟   کجاس... چطور؟ _ 

 

 .است آرامستان توی  که بگوید شد ناچار  باالخره

 

                لیلی_ بر_سالم#

 16_قسمت #

 

 .است آرامستان توی  که بگوید شد ناچار  باالخره

 

 .میام االن . اتوبان  از که نیست راهی خب_

 

 . گرفت ویدا از  را تر دقیق  آدرس و

  ی دروازه از داشت  شریفی حسام رنگ  سیاه ماشین توی  ویدا بعد، دقیقه ده

  کمی او سرخ بینی و ها چشم دیدن از  شریفی حسام و شد  می خارج  آرامستان

 .بود دمغ
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 . شدم  مزاحمت بدموقع_ 

 

  این. شود نمی  ات  حالی گویم می هی: گفت دلش توی  درهم، های اخم   با ویدا

 دیگر؟ شده سبز کجا از  مفردت های فعل

  برد، می کار به برایش مدام شریفی حسام که مفردی  ضمیر از  ناراضی و

 :  بگوید حوصله با ممکن حد تا کرد سعی

 

 . اومده پیش مهمی کار گفتین_ 

 

 . بدی انجام  امیدوارم.  دارم برات   زحمتی بله،_  

 

 .شد خیره او   به و کرد اضافه ها قبلی  آن روی هم پرسشگری اخم ویدا

 . اتوبان مسیر توی افتادند گذر زیر  از

 

 گیری؟  می عهده بر   کتابمو ویرایش _ 

 

 . انداخت او  به اعتنایی   بی نگاه ویدا

 

 چی؟   قبلیتون  کتابای ویرایشگر_ 

 

 . تونه  نمی  اون_ 
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 . انداخت باال ابرو تیزبینانه ویدا

 

 نداره؟  وقت_ 

 

  پس  و ها نرفتن بار  زیر این  از  شریفی حسام. کرد تاکید وقت ی کلمه روی  و

  دیده دیگر های  مونث خیلی ! بود آدمی عجب. گرفت اش خنده ویدا های زدن

 نمی معطلش شد،  می پیدا بازیگر یک با  ارتباط برای  راهی کوره اگر که بود

  ها موقعیت از شاهراهی  به محلی او ولی بردند می را استفاده  نهایت و کردند

  با  بیشتر  ارتباط  برای شریفی حسام  که ای  بهانه از داشت تازه. بود نگذاشته

 .گرفت می خرده  بود، کرده پیدا او

 

                لیلی_ بر_سالم#

 17_قسمت #

 

 : گفت و  خاراند  را چشمش ی گوشه

 

 .پسندم نمی کارشو اما منه  با  کاری هم به مایل هم خیلی  چرا،_ 

 

  با دوم ی جمله با  بود، رفته  باال اول  ی  جمله از ابرویش  تای یک  که ویدا

 .کرد نگاهش شده تنگ چشمانی

 

 بگید؟  همینو  خواید می منم سر پشت ندیدین، که منو کار_ 

 

  ای چهره  چنین  قبلی برخورد دو توی. خورد جا  ویدا جواب از شریفی حسام

 . بود ندیده او از
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 . کنیم می امتحان کتاب از قسمتی  روی خب_ 

 

 :  گفت میلی بی با  و خسته  ویدا

 

 کنم؟  ویرایش  بتونم که فهمیدین  کجا از

 

  رضا_ 

 

 بوده؟  دو آن صحبت موضوع  چرا  که  کرد تعجب ویدا  و

 .  فهمید را  این بالفاصله شریفی حسام

 

 . تونی می تو  گفت اونم  گفتم؛ کتاب ویرایش از نارضایتیم مورد در_ 

 

  بی  و بگوید مستقیم خواست نمی. کرد اش  کالفه مفرد ضمیر مداوم ی استفاده

 . گرفت او از  را  سرزنشگرش و خیره نگاه سنگینی به بنابراین بشود حرمتی

 .نکند نگاهش  داد ترجیح و  نیاورد  خودش روی به شریفی حسام

 

 .شه می پرداخت اصول  طبق  البته هم هزینه میدی؟  انجام  گی؟  می چی خب،_ 

 

 هست؟ کتابی چه_ 

 

 .گرفت سمتش به و برداشت عقب صندلی از  را  پاکتی شریفی حسام
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 کنم؟  می قبول بودین مطمئن قدر این. بودین گذاشته هم آماده و  حاضر_ 

 

  لبخندش. بود شده بلند چپ ی دنده از  انگار  و نبود سرحال ویدا امروز

 : احترام با  لحنش اما بود بار شیطنت

 

 . کنی قبول بودم امیدوار _  

 

  ی برگه ای دسته همراه به دی سی یک و ریخت پاکت توی را اخمش ویدا

 .دید تویش شده پرینت

 

 . نویسید می هم رمان پس_ 

 

  و کشید سفیدش و سیاه ریش به دستی. کرد نگاهش همراه جذابی لبخند

 . آورد پایین تایید با  را سرش

 

 کتابتونه؟  چندمین_ 

 

 . رمان تا دو شعر، تا سه پنجمی؛_ 

 

  اسم افتاد یادش  اما روند؟  می هم فروش بگوید و کند بدجنسی خواست ویدا

  فکر  از. است  شخصیشان های فعالیت برای مشتری جذب تضمین او امثال

  را نبودنش دوستانه خوب  خیلی شریفی حسام  و آمد لبش روی لبخندی اولش

 ! بود برانگیز  چالش جدید، ویدای   این که"جدا. داد تشخیص
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                لیلی_ بر_سالم#

 18_قسمت #

 

 . گفت بهم همسرت مورد در رضا_ 

 . شاد  روحشون.  متاسفم 

 

 .کرد تشکر  آرام   ویدا

  

 . نباشم  برت و دور  آرامستان  حوالی بعد من مونه می یادم_ 

 

 . رو  روبه به نگاهش ، ساکت چنان هم ویدا  و  بود خواهانه  عذر صدایش لحن

 

 کنی؟ می زندگی تنها_ 

 

 .  جاده روی بود کرده تمرکز 

 

 . نیستید  تنها دیگه ، کسیه ی  آغشته ذهنتون روز ساعات تمام وقتی_ 

 

  زن  این به  توجهش  و  احترام. شد خیره  فیلسوف بانوی این به لحظه  چند

 .شد می تر ویژه داشت

                *** 
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  کنار بود، کرده درست خودش برای خواب  اتاق ته که  ای مطالعه کنج توی

 صندلی روی  بود، رفته سقف نزدیک  تا که باریکش دیواری  ی خانه کتاب

  می را شریفی حسام  کتاب آخر وصفحات بود نشسته راحتی  جور و جمع

 .  خواند

  می هنری کتاب. هنری  و  ته و سر بی. نپسندید را داستان  اما بود خوب قلمش

  و " نیستم  ببر من" کتاب های مایه توی   چیزی. حد  این تا دیگر نه اما پسندید

  برای   بود چیزی  خوب هم داستان کمی آخر..." . شبانه  نوایی هم: "یکی آن

  دیگر و بود داده انجام  را ویرایش خواندن ضمن شکر رو  خدا! رمان یک

 .  نبود خوانی دوباره به نیازی

  روز، هر مثل ها بچه بازی  صدای و  سر . داد می باید را  شارژ و  گاز هزینه 

  دو از  پارسا خانم جیغ صدای.  آمد می پارکینگ از نداشت، هم عصر و  صبح

  را  نوجوانش پسر  آبدارش  های فحش آن با داشت باز.  شد بلند باالتر طبقه

 دریده بهمانش و  فالن بابای مثل که  زد می سرش توی و کرد می سرزنش

  کار از  حیا به ماخوذ چندان رفت می  هم مادرش به اگر کرد فکر ویدا و. است

.  بغرد جنگل توی شیر انگار.  انداخت طنین  پسر ی دورگه صدای. آمد نمی در

  تا بست را  اش  جداره دو ی پنجره  ویدا.  فریاد و داد  به کردند بنا  تایی دو

.  نشود وسیع خیابانی، نزاع ی زمینه در واژگانش ی  دایره این از بیشتر

 :گفت روبرو همسایه مرادی آقای که شنید پنجره الی از  آخر های لحظه

  

 .  شد بلند زنیکه  این ی عربده باز_ 

 

  رفت هم توی مالحظه بی دو آن دست از  هایش  اخم و شد  رنگ به رنگ ویدا

 می نویسنده تحویل را  کار باید دیگر ساعت چند.   انداخت  را پنجره  چفت. 

 .داد

 

                لیلی_ بر_سالم#

 19_قسمت #
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  کالسیک لباس آن با  او کنار  کردند حرکت  رستوران  در طرف به هم کنار

  متناسبش اندام  توی اگرچه اش تیره مانتوی. گرفت اش خنده دوخت، خوش

  سال.  دیگر مانتوهای خیلی مثل بود تولیدی یک کار ولی  بود نشسته خوب

. نداشت باشد، برند که ای  وسیله هیچ . بود خریده فصل  آخر حراج  توی قبل

  ظاهری تفاوت  از.  نبودند  برند و خارجی کدامشان هیچ  لباس، کفش، کیف،

  الکی  طور همین کرد فکر  لحظه یک  و. گرفت اش خنده  شریفی حسام  با اش

 چرا؟ .  اوست با  دیدارش  سومین این

  از  ای شیشه  دیواری با  که رویی راه از.  تو  برود  ویدا تا  ایستاد  کنار شریفی

 پشت از نگاهش. رفتند پی  آی  وی بخش  سمت به بود، شده جدا اصلی سالن

.  چرخید  رستوران توی آرامش با بود، آینه سمت آن از انگار که ای شیشه

  رستوران اهل عمرش طی. خندید شیطنت از  چشمانش. بود باال کالس زیادی

  می پا اگر بار یک سال چند هر  یا دوستانه مدارهای قرار جز  به.  نبود گردی

  رفته گران نسبتا  رستوران یک به  اتفاقی  هم آن بار یک فقط خانواده، با داد

 همه برای دار خنده های نکته حسابی موضوع این سر  ومحمود ژیال با. بود

  با حساب صورت وقتی خصوصا. بودند کرده تفریح  کلی  و  بودند ساخته چیز

 دست بود نزدیک پرداختش  برای و  گرفت قرار میزشان روی  فائقه احترامات

 .  شوند وام دامن به

.  بود خندیده کلی ناهمگون  محیط آن در اش  خانواده و ها  تیپ هم با  روز آن

  شام یک. بود او  تیپ از همراهش  نه و  خندید، می دل ته  از  قبل مثل  نه حاال

 . کاری

  گل ی سایه در  تقریبا و  دنج ای گوشه در میزی سمت به را او شریفی حسام

 . کرد راهنمایی گیاه و

 

  حسابی پولدارا  خوردن غذا تماشای از  معلومه! سرحالن و  قشنگ  اینا چقدر_ 

 ! کنن می کیف
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.  نشست ویدا  روی روبه میز پشت خندید صدا  بی او  تعبیر از شریفی حسام

 سرش پشت اپارتمانی گیاهان سمت برگشت  و کشید اش تراشیده سر به دستی

 .بود شده طراحی  زیبایی به پشتش دیوار روی و سنگ  -آب اطراف که

 

  اینا   به حال به تا اومدم  جا این همه این! ها ویداییه نگاهای اون  از  اینم_ 

 . بودم نکرده دقت

 

 " من؟  به بگه  نباید خانم  یه یعنی"

  درگیر دلش توی. بخوابد حرصش  کرد  صبر کمی بگوید، چیزی یک  خواست

 !شد پسرخاله نخورده چایی چی؟   که یعنی. بود

  از . بدهد مستقیم تذکر شریفی حسام  مثل آدمی  به نبود هم شخصیتش حد در 

 .دانست نمی چیزی   او شخصی رفتارهای   از  طرفی،

  مثل.  این هم  یکی. دارن خودشونو  زندگی سبک و ادبیات هم هنریا  این" 

 اسممو.   جهنم به گرفت؟  اجازه اسمم، از  خانم حذف  برای اون مگه.  سلیمیان

  اوناش از من  شه می شیرفهم خودش بهش،  دم نمی رو  که من.  کنه صدا

 کرده فکر حاال. بیفته راه ام  لوچه و  لب از آب س هنرپیشه چون که نیستم

 ." اینا دنبال دوئم می من نیس حاضر  و  حی حسام

 

                لیلی_ بر_سالم#

 20_قسمت #

 

  سبک رمان، های  شخصیت کتاب،  ویرایشی نکات مورد در گویشان و گفت

  و داد  گوش بیشتر  شریفی حسام  و کرد پیدا  ادامه موضوعش  و نوشتن

 .  خورد   را ناهارش

  رد قاطع و مودبانه رساندنش برای  را  او  دستوری ی جمله  ویدا  رفتن، موقع

.    ژیال کوچکش خواهر ی خانه سمت به گرفت اسنپ یک جا  همان از و کرد
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  بعد بالفاصله زود، خیلی  او عکس بر   ولی بود  کوچکتر او  از  سال چهار  ژیال

 مالقات برای  را شریفی  حسام ی وعده راه بین  در.  بود کرده ازدواج  دیپلم از

 . داد ذهنش پس  به بعدی های

 !"غاریم یار ساله صد  انگار! بینمت می"

 

 چهار  فصل                     

 

 

  ای کره سلایر داشت دقت با بودو داده لم راحتی مبل  روی وری  یک ژیال

  به مدام ولی بود تلویزیون  به رو  ظاهرا  هم ویدا دقت بی نگاه. کرد می تماشا

 .  زد می سیخونک  ذهنش توی مختلف موضوعات

 . انداخت تلویزیون  به نگاهی. آمد  بیرون توالت از ژیال،  شوهر محمود،

 

  اون  باری کاری. شناسه می دستش کف  مثل و قدیم چوسان آبجیت این_ 

 .نکن تعارف   داشتی اطراف

 

 .  خندید  حسابی ویدا

 

 . ببینی تونی نمی رفتنمم چوسان یه. ریم  نمی که جایی_ 

 

 .بینم   می تخصصتو این میاد در چشمام. شه می حسودیم آی_ 

 

 . خندید می چنان هم ویدا
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 ! ببینش_ 

 

 .کرد می ویدا  به  را شکایتش  و بود کرده  لوس را خودش مثال

 :  گفت پدرانه و  گذاشت پایش روی  را  تابش لپ محمود

 

 .خورد دردت به جایی  یه شاید. ببین ! جان  بابا ببین_

 

 . بگیرد را تاییدش کرد سعی مظلومانه و  کرد ویدا به رو

 

 . لطیفه دارم، دوس من! خب قشنگه_ 

 

  می نشان را مالین و  خونین  اسیر یک  ی شکنجه ی صحنه داشت لحظه همان

 .داد

 .خنده  زیر زدند دوتایی

 

 ده می نشون عالقمو مورد های صحنه  تا. خانوم  زندگیه نمک شکنجه کمی_ 

 .بکش چاییو یه زحمت

 

 : زد  غر دلبرانه ژیال

 

 !خشن! اه_ 

 

 :  گفت ویدا
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 . داری دوست رو  اینا که بگو  رو تو_

 

 : کرد داری جانب ژیال

 

 .شه می تموم االن!  همینه فقط!  س  ذره یه! بابا نه_ 

 

 .  رفت آشپزخانه  سمت به و

 .افتاد راه سرش پشت ها صحنه آن لطافت از فرار   برای هم ویدا

 

 !کنه می هم دفاع چه_ 

 

 .آمد بیرون اتاقش از  ژیال، نوجوان دختر ، مهسا

 

 . ای  کره آشغاالی این بازم! اه_ 

 

 . رفت غره چشم برق سرعت به محمود

 

 .بینه می مامانت_ 

 

 .  بود معترض هنوز. کرد جمع را  پایش و دست مهسا

 

 ! ببینه خب_ 
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 . شما برس ای دیگه  کار  به ساعتو یه این داره، دوست اون_ 

 

 : گفت گذشته خود از آدم یک لحن با بود، شده نفعش به اوضاع که ژیال

 

 . داری دوس جا هر  بزن عزیزم باشه_ 

 

 . اتاقش توی رفت دوباره عنق ای  قیافه با مهسا

 : گفت تاب لپ توی از محمود

 

 . ببین  فیلمتو شما! عزیزم نه_ 

 

 :داد هشدار هول با ژیال که بدهد تکیه پایین های کابینت به خواست ویدا

 

 . کابینت اون شکسته ش پایه! نه  جا اون ! نه! نه_ 

 

 .گذاشت قلبش  روی را دستش ویدا

 

 .دادم می خسارت  باید کلی وگرنه! کردا  رحم  خدا! عه_ 

 

 : گفت و داد تکان هوا  توی   را دستش ژیال

 

 ! سرت  فدای ! بابا نه! عه_ 
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  های کابینت این دهد نمی رضایت که نالید اش شده ذلیل  ی خانه  صاحب از  و

 .کنند عوض را قراضه

  باالیی  کابینت در بعد. درآورد را  براقش طالیی سینی پایین کابینت از و شد خم

  را  دار دسته کریستال های استکان باال  آن از  که خواست  ویدا از  و  کرد باز را

 . بدهد

 

 . رو اونا آره بلنده، قدت ماشاهللا تو_ 

 

  با و  چید طالیی  سینی توی  دانه دانه را خارجی دار تراش  های استکان ویدا

 :  پرسید سردی خون

 

 رو؟  اینا  چرا  ذاری نمی  دستت دم خب_ 

 

  بعدی های فنجان  برای  و ریخت  می چای  اول   فنجان توی  که حالی در ژیال

 : گفت بلد کار کدبانوی یک  لحن با گذاشت، می کن صاف  چای

 

 . جاس این  دستیا دم! مهمونه مال  اینا......  نه_ 

 

 .کرد اشاره پایش  پایین کشوی  به و

 

                لیلی_ بر_سالم#

 21_قسمت #
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 . پتیه لخت گه می میاد، بدش تفاله  بی چایی محمود_ 

 

  و گذاشت میز روی  را چای  سینی ژیال.  شدند  پذیرایی وارد  و خندیدند دو هر

 .  داد دستش هم را محمود استکان

 .گرفت  باال  را فنجان محمود

 

 .خواهرت  لطف به  دیدیم جواهراتو   این رنگ  ما عجب چه_ 

 

 . نوشید  داغ داغ  را چای از  قلپ یک و  کرد غنچه لب ژیال

 

 مگه؟ ذارم می شما جلوی بد چیز  من! محمود وا_ 

 

 ! وهللا نه_ 

 

 . اتاق  توی رفت شد بلند  و خورد را چایش

 

 دانشگاهو؟ گفتم  راستی_ 

 

 . کرد صدایش  اتاق  توی از محمود

 :  گفت اتاق  به رفتن  حال  در و داد تغییر  را شبکه ژیال. شد تمام ای کره سلایر

 

 . عشق نبض داره؛  سلایر االن  جا این_ 
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 :گفت آرام  محمود که بست می را  اتاق در داشت

  

 !خودتی که عشق نبض_ 

 

  ی همه وجود با  عشق این که این بابت دیگر بار  یک دلش و  زد لبخندی ویدا

.  گرفت آرام است،  زنده و  گرم هنوز مالیشان های کسری و  کم و ها سختی

 . شنید اتاق  توی از  را ژیال ی آهسته ی خنده صدای

 

 ! هیس_ 

 

 .گرفت را او  حرف  ی ادامه  ویدا آمد، بیرون اتاق   از که ژیال

 

 ای؟   رشته چه.   کردی کاری خوب_ 

 

  ژیال. زدند می داد هم سر داشتند نفر  چند. بود شده  شروع ایرانی سلایر

  از  را نگاهش  ویدا. زد کنار  صورتش روی از  را اش کرده رنگ بلند موهای

 .کرد ورانداز  را موهایش و گرفت تلویزیون 

 

 .شده خوب خیلی.  میاد بهت خیلی  رنگ این  راستی_ 

 

.  ریخت اش شانه  طرف   یک لختش  موهای و داد سرش به حرکتی کیف با ژیال

 : داد پز  و  کرد شانه را موهایش الی انگشت با

 

 !اختصاصیمه  آرایشگر کار
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 .کرد اشاره اتاق ی  بسته در به و

  اتاق  در به  را اش شده درشت های  چشم  و کرد دور لبش از  را استکان ویدا

 .دوخت

 

 . حسابی ها شده استاد! بابا نه_ 

 

 :  زد ای پیروزمندانه  لبخند ژیال

 

 . کشه می سشوار برام  محمود میرم  عروسی. بابا آره_ 

 

 ! آفرین! آفرین_ 

 

 .  کرد می رنگ  را  او  موهای هم حسام

 : زد لب صدا  بی ژیال

 

 .  کنه می سکته بفهمه مادرش_ 

 

 . کنه می زنش برای داره؟  اشکال چه_ 

 

 . چرخاند چشم ژیال
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  خونه   تو نباید مرد. افته می ابهت از  مرد کنن می فکر. بدجور میاد بدشون_ 

 .بشه راست دوال  جلوش زن  بده، لم باید کنه، کار

 

  که این  از  قبل. شنید می را ها حرف  این   که بود بار هزارمین ها سال این  توی

 زنکی خاله  های حرف مشت یک ها این کرد می فکر  کند، ازدواج خودش

  های آل  ایده و معادالت با چیز همه فهمید رفت زندگی سر  خودش وقتی . است

  زخمی دیگران به خودش  تواند  می ای  خوده  زخم هر. رود نمی پیش آدم

 . دیگران بدبیاری شود می آورده، بیاری بد که آدمی همان گاهی. بزند مشابه

 

                لیلی_ بر_سالم#

 22_قسمت #

 

  وجود توی هایشان کسری کم دیدن که کنند اعتراف نیستند حاضر  ها آدم خیلی

  دیگی. "خراشد می را قلبشان سمباده مثل دیگر، های زندگی توی و دیگران

  زبان به ی  فلسفه این !" بجوشد  تویش سگ سر جوشد، نمی  من برای که

 . کنند می انکارش  فکرانه روشن که هاست خیلی ی نیامده

 خودش سمت  را خواهر دو نگاه و شد بلند  تلویزیون از  زاری و  گریه صدای

 .کما توی رفت یکی  قبل دعوای همان سر. کشید

 : گفت  سوزانه دل ژیال

 

  بر خاک ریخت، حامد به زهرشو  قلچماق فیروز   اون باالخره  دیدی؟ ! آخ_ 

 !سر

 

 همسایه جوان  زوج پایینی واحد  از که افتاد  قبل شب صدای  و  سر یاد ویدا

 .بود شده بلند شان
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  بعد و آمد بیرون  اتاق  از  اش کاری شب به  رفتن برای آماده و  حاضر محمود

  ژیال.  رفت واحد در سمت بود، شده  سرپا بدرقه  برای که  ویدا با خداحافظی از

.  برداشت آستینش روی از فندقی بلند  موی تار یک  و افتاد راه سرش پشت

 . پوش سیاه ی کشیده رنج  زن یک  کلوزاپ روی برگشت دوباره ویدا نگاه

 . برداشت میوه کوچک ظرف   توی از شلیل  یک و  کرد نچی

 . بیرون  آمد اتاقش از ول و شل مهسا

 

 بخوریم؟  نی چی یه! ماما_ 

 

 . جایش سر نشست رفت  بود، کرده راهی  را  شوهرش که ژیال

 

 .یخچاله تو  که دیشبم کیک بقیه هست، کاکائو شیر مامان چرا_ 

 

 :کرد  اشاره ویدا به و

 

 .ش همه شد خشک  کیکتو بخور_

 

  را اش  روسری کرد خواهرش پخت دست کاکائویی  کیک  به نگاهی ویدا

 :  گفت و برداشت

 

 . شدی قبول  چی نگفتی.  خوردم نکنه، درد دستت_

 

 :زد غر آشپزخانه توی از مهسا
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 کردی؟  داغ و شیر باز مامان! اه_ 

 

 .جان مامان دیگه آره_ 

 

    ندارم؟  دوس داغ شیر من دونی نمی_ 

 

 :  گفت صبورانه ژیال

 

 با کن درست شربت. بذارم  کنار تو  واسه لیوان  یه نبود  حواسم ببخشید،_ 

 . بخور کیک

 

 . هنوز آمد نمی کوتاه مهسا

 

 . داره دوس چی شوهرته به حواست ش  همه! دیگه آره_ 

 

 !این منه هووی! ببین_ 

 

 .  ویدا  به شد خیره و گرفت مزه با  ی قیافه  یک

 :  داد ادامه افتاده  یادش تازه انگار بعد

 

 .شدم قبول شناسی روان. گفتم می...  آره_ 

 . زد می برق  هایش چشم

 

@Vip_Roman



 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510  از 51 صفحه  _____________________________________________________________________________

 .  رو رشته این داشتی دوست همیشه. کردی  خوب خیلی_ 

 

 ! لعنتی زیاده ش شهریه اما.  خیلی آره_ 

 

 مخالفه؟  محمود_ 

 

 . او  به داد شلیل  برش  یک و

 . دهنش توی گذاشت گرفت را شلیل

 

  ولی. کرد تشویقمم.  که نداره حرفی بیچاره اون ! بابا نه. نکنه درد دستت_ 

 .دیگه میاد فشار  بهش خب

 

 بیرون؟  برای  پزی نمی  کیک دیگه تو_ 

 

 .  موهایش توی شد شانه هایش انگشت دوباره

 

 . دونم چمی...  خب ولی...  چرا_ 

 

 .دیگه نیست البد خب نیست، مشکلی  گفته محمود وقتی_ 

 

  توی حامد هفت شب مراسم به شد خیره. بود پکر هنوز  ژیال  ی قیافه

 . تلویزیون 
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  تو. شده تر بیش  کاریاش شب. دیگه میاره فشار خودش به  ولی... آره_ 

 .  کنم کنسل رو دانشگا فکرم

 

 : گفت زند می  حرف  خودش با بلند  دارد انگار  که ژیال. نداد  نظری دیگر ویدا

 

  جا چند دامپزشکی و سلسبیل طرفای.  بخریم   خونه  زنیم می زورمونو داریم_ 

 . رسه نمی پولمون  به خواب دو. باالس قیمتا اما. دیدیم رم

 

  خیال  بی. کنارشان نشست آمد کیک دستی پیش  و  آلبالو شربت لیوان با مهسا

 :گفت و کرد نگاهشان

 

 .هست منم طالهای_ 

 

 : گفت غلیظ احساساتی با و  داد فشار خودش به را  او  عاشقانه ژیال

 

 ! مامان عسل بشم فدات الهی_ 

 

  با بود کرده باز  فرق کج  که را مهسا بلند و  لخت موی که حالی در کرد مکثی

 : گفت نوازشگرانه داد، می گوشش پشت انگشت

 

 ارزه؟  می چقد مگه تو کوچولوی و  ظریف طالی تیکه تا  چند اون  آخه_ 

 

  با که حالی در  و  داد بیرون گوشش پشت از  را مویش دسته دوباره مهسا

 :  زد تشر کرد، می تنظیمش  وسواس
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 . دیگه طالس  باالخره چی،  هر! ... نزنا دس موهام به گفتم بار صد! عه_

 

 :  گفت و خندید بود داده آب به که  گلی دسته از ژیال

 

 .  کنیم می حساب شمام طالهای   رو!  چشم_ 

 

 : گفت ویدا

 

  حتما مونده، مدتی که بانکه تو کمم یه.  دارم تیکه  تا چند منم گه، می راست_ 

 .گرفت وامی یه باهاش شه می

 

                لیلی_ بر_سالم#

 23_قسمت #

 

 طال؟_

 

 چی؟  طال_

 

 داری؟  طال بانک  توی_

 

  لباس یک برود تا شد بلند و کرد نگاهش سفیه  اندر عاقل  شوخی، به ویدا

 . بپوشد راحتی 
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 . فقط پول کم یه  کلئوپاترام؟  مگه! من خواهر نه_ 

 

 .خندید غش غش ژیال

 

 داشته؟  طال بانک  تو  پاترا کلئو_ 

 

  بی  آنتونی مارک. خریده می بوده  بانک  و طال  چی هر جواهراتش   با اون_ 

 !که کرده نمی موس موس دنبالش خود

 

 :گفت یکهو ژیال

 

 !بشر این  بود جیگری چه وای  بود؟  براندو مارلون آنتونی مارک_ 

 

 ! روشن بابام چشم_ 

 

 : داد را  جوابش  سرد خون

 

 .نمیدم براندو مارلون تا صد به موشو تاره یه تازه.  دونه می خودش_ 

 

 !  راهو همه این میره کی_

 

 : گفت شیطنت با بود گوشی توی  سرش که مهسا
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 . نشه معلوم دادی مسطا وسط  اون  از ولی!  دادیا گمونم ولی_ 

 

 . چیزا این  به راجع اونم  نیس،  خوب  یی شوخی هر! دختر زشته_ 

 

 .انداخت باال شانه مهسا 

 

 گفتم؟  چی مگه_ 

 

  که بود خوب قدر چه.  هال توی برگشت راحتی ساپورت و  تیشرت یک  با ویدا

  را هم هوای طور این و بودند تازه  هم برای همه این  هنوز محمود و ژیال

  مالی گور و گیر همه این  ها آدم جور  این  کاش افتاد می فکر  به گاهی. داشتند

  مشکالت از گرهی توانست می و  بود باز دستش خودش الاقل  یا. نداشتند

 . کند باز  چنینی  این های آدم زندگی

.  هایش برندبازی و  چنانی آن ماشین  و درآمد همه آن و افتاد شریفی حسام یاد

  غذا  بار یک  خرج  که بود رستورانی  چنان  پاتوقش که داشت درآمد قدر آن

  مثل هایی آدم  وقت آن بود، کارمند  یک حقوق   سوم یک  معادل آن در خوردن

 کرد، می که قناعتی همه این با ژیال  و کشید می که زحمتی همه آن با محمود

  شهر  مرکز متری هشتاد آپارتمان یک توی هنوز  نوجوان، دختر یک داشتن با

 . بودند مستاجر

.  گندمی جو  ریش آن  با داشت حتما نداشت؟  بچه و زن شریفی حسام راستی،

 اصال؟  بود سالش چند

   گذاشت؟  می مدار قرار  و داشت

 دارند سالم زندگی هایت بری  دور و خودت مثل همه کردی فکر ویدا؟  ای بچه

  ممنوعه های خوشی پی چشمشان و است خودشان  الک توی سرشان و

 نمی سیگار  ها زن که تو  جوانی  و  نوجوانی روزگار گذشت! نخیر نیست؟ 
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  قهوه ی پالسیده پیرمردهای  یا و شاه ناصرالدین دوران مال قلیان و کشیدند

  تابوها  خیلی پای زندگی، حتی یا تفریح اسم به. کرده فرق حاال.  بود ها خانه

 .  وسط آمده

 

 با شاپ کافی یه بریم بعدشم انقالب؟  بریم بذاریم قرار یه ماه سر خاله،_ 

 حال؟ 

 

 . ایشاال حتما. جون خاله آره_ 

 

 .اتاق  توی رفت دوباره و  زد لبخندی مهسا

 : گفت افسوس با و کرد دنبالش ژیال نگاه

 

 .ماه سر تا  وایسه باید  خواد می چی  هر فهمیده اونم! م بچه  برا  بمیرم_ 

 

  شه نمی دونه می که خوبه. نفهمیده ام  چیزی  بد حاال. نکن  ناراحت خودتو_ 

.  نداره حسنی هیچ رسیدن ها خواسته  ی همه به. برسه  خواد  می چی هر به

 و رسیدن همیشه.  نیست  این  واقعی زندگی. نیست خوب آدم های خواسته همه

  هم حسرت و کشیدن  انتطار و دادن  دست از. نیست بودن برخوردار  و داشتن

 . هست

 

 به بود داده تکیه را  سرش و  مبل ی  دسته روی بود گذاشته را آرنجش ژیال

 . شده خیره کجا به نبود معلوم  تلخش نگاه. دستش

 

 بگیم؟ چی  نگیم رو اینا_ 
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  چیزایی خاطر  به  که بینی می بذاری،  من  جای  خودتو لحظه یک اگه...  ژیال_ 

  این  بخوای که شرطی به کنی، بختی خوش احساس تونی می داری که

  نکرده خدای  اما نداشتی مالی نگرانی  بودی حاضر . باشی داشته و  احساس

 نبود؟  محمود

 

 . برگشت او طرف   به فورا ژیال

 

  الل زبونم اما بودی برخوردار  رفاه  جور  همه از اروپایی  کشور یه توی  یا_ 

 نبود؟  سالم مهسا

 

 . کرد می فکر  داشت و بود هم توی ژیال های اخم

  ها نداشته غم و  حسرت  در و نکند حساب  را هایش داشته که دارد عادت آدم

 .باشد آرزوهایش  و

 

                لیلی_ بر_سالم#

 24_قسمت #

 

  را نظرش مد انتشاراتی چند. بیرون آمد دارالترجمه از جدید  متن پرینت با

  تا  چند رفت، می پایین انقالب  متروی های پله از داشت  وقتی و کرد سیاحت

 . روز  به  و مطرح های نویسنده از  خارجی،  و  ایرانی. بود  خریده جدید کتاب

  را  وام  ژیال  برای بانک  برود خواسته می افتاد یادش  تازه کرج قطار  توی

  کیف توی  از  را موبایلش. دیگر  وقت یک  برای ماند  می. کند جو   و پرس

  را  قبل  سری  دو ی  ترجمه هزینه  که بود زده پیامک دارالترجمه .  درآورد

  نمی که بود هم  دیگر واریزی یک  بانک های پیامک  توی. ریخته برایش 

   چه؟  برای و  کجا از دانست
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  واریزی  آن به زد می گریزی ذهنش وقتی  هر. ها کتاب وارسی به کرد شروع

  چه. شریفی حسام طرف   از است ویرایش پول حتما  افتاد یادش  یکهو. نامعلوم

 کرده صبر حتما.  نبود مطمئن و بود نداده  پیامک هنوز  البته! حساب  خوش

 زدن پیامک اهل  او که بود آمده دستش. بدهد  خبر تلفنی  فرصت سر بود

  یا دیر بپرسد، پیامکی  را چیزی  آمد می پیش  بار هر کتاب  ویرایش طی. نیست

  شاید  نبود، تلگرام  توی. کردند می  صحبت و زد می زنگ شریفی حسام زود

  این  از  چیز  هیچ افتاد یادش. داشت  او از  ویدا که ای شماره با  نه اما بود هم

  ارتباط توی  اگر بداند شد نمی هم کنجکاو. داند نمی آشنا ظاهر به  ی غریبه

 .  بود نشده خودمانی  طور این اخیر  های

  فیگورش. آمد شریفی حسام  از سفید و سیاه عکس یک شد، باز  که صفحه

  ها نور با تیره زمینه پس  روی دوربین به پشت تقریبا. بود بازیگرانه حسابی

 هایش دست و بود  چسبیده تنش  به خاکستری  پیراهن یک.  تند های  تیرگی و

  مثل ها اخم . مشت چپش  ی گونه  روی زده، باال ساعد  تا های آستین  آن با

 . متفکر. جدی. راه به همیشه

 .  تولد سال همه از  اول. گذشت عکس از

 "واقعا؟ ! وا"

 است؟  کوچکتر  خودش  از هنرپیشه این بود کرده فکر همیشه حسابی چه  روی

  ازدواج  هنوز سن سال  شش و چهل  با او  خواند  وقتی  رفت باال  ابروهایش

 . نکرده

 و شده پیر نشد؟  خلق  آخر شان اثیری زن این مردها؟  این گردند می چه دنبال

   رها؟   و غیرمسئوالنه زندگی این  از شوند نمی خسته مجرد؟  هنوز

  و  چهل طی آدم دل شود می مگر نیست؟  اش  زندگی توی ثابت زن  یک یعنی

  بد که هم دادنش گیر به دست نشود؟  کش نخ  و نکند  گیر  جایی سال شش

 !نیست

  دیگر های صفحه چه؟  دیگر. هست هم هایش برنامه مدیر که دارد برادر یک

  یک. او انکار و  بازیگر فالن از طالقش  مورد در ای شایعه. کرد باز را

 هم با  اش میانه.  گراییست درون آدم  که بود گفته. خواند را  مصاحبه. مصاحبه

  نفر سه از ارفاق  با  اش صمیمی  دوستان ی دایره ولی است خوب  کارانش
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  ای   حرفه سبک  به ولی دلی طور  به  را  عکاسی که این دیگر. کند نمی  تجاوز

  به خانواده، عاشق. ندارد نمایشگاه  برگزاری به  ای عالقه ولی کند می دنبال

  و کند می ورزش. شده خوار  گیاه که  است سال بیست. است مادرش خصوص

 .  ایست حرفه  نورد  کوه یک  تقریبا

  لبخندی  با  و کرد خاموش  را نت. شد می پایانی ایستگاه وارد داشت قطار

 .گذاشت کیفش  توی را گوشی

 ساعت نیم و کردم سرچ موردش در ماه دو از بعد  باالخره بدونه اگه_ 

 . کنه می ذوق حسابی  بودم، مشغول

 

                لیلی_ بر_سالم#

 25_قسمت #

 

 .  شد خارج قطار از  کند؟  ذوق باید او  که زد سرش به ناخودآگاه فکر  این  چرا

 ." خودی بی . دیگه کردم حس طوری  همین هیچی"

  که آلبورا  زیتونی  بلوند موی رنگ یک آرایشی ی مغازه یک   از  خانه راه توی

 . خرید برایش بود،  قهرمانی خانم همیشگی سفارش

 پنج  فصل                      

 

 

  صدای  چنان  با واحد در دفعه یک. داد می را نماز پایان های سالم داشت

.  ایستاد قلبش آن یک. کرده حمله آن  به خرس  یک انگار که لرزید مهیبی

  هم در. گفت را  آخر سالم. در سمت گردد بر  هول از نماز وسط  بود نزدیک

  می فرار جایش  از  داشت که قلبی با. شد می کوبیده وحشتناک صدایی با چنان

  که زبانه . بود پایین  ی طبقه عروس  تازه. کرد نگاه را بیرون چشمی از کرد،

  نفسش ویدا.  بست  را  در و تو پرید و  داد هول فشار با  را در آمد در جا  از

  با. هم تو رفت  درد از  صورتش  و گرفت دست با را  پایش  ی پنجه. رفت
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  خفه را صدایش  خواست مثال جوان زن . پریدند جا  از دو هر  در شدیدتر کوبش

 . هال سمت کرد فرار و گرفت دهانش جلوی   را دستش کند،

  انگار. سیاهی فقط . ندید  چیز  هیچ. کرد  نگاه را بیرون چشمی از دوباره ویدا

 .چشمی روی  بود گذاشته را دستش طرف

 

 !نکنین باز ! نکنین باز_ 

 

  و  هم تو های اخم با. او سمت گشت  بر سرش دور پیچیده نماز چادر  با ویدا

 !  بود تر  قوی انگار  خرس  این. شد کوبیده در دوباره. کرد نگاهش متعجب

 .قرمبه آسمان شبیه ای نعره و بعدی مشت

 

 ! بیرووون بیا ! کنم می آدمت! آتنا بیرون  بیا ... درو کن باز_ 

 

  دیگری صداهای!  شکند می را در االن. شدند نمی متوقف  ها نعره و ها مشت

  خودش بر کرد سعی ویدا. پاگرد توی بودند ریخته  ها سایه هم. شنید هم

 .کند آرام  را او در پشت همان از و باشد مسلط

 

 !نزنین  داد بدین، گوش لطفا! بصیری آقای_ 

 

 ! میبینین بد  وگرنه بیرون  بفرستین زنمو  خانم، ندارم کاری شما با من_ 

 

 !هییع_

 

 .گریه زیر بزند بود نزدیک و گذاشته دهانش روی را دستش آتنا
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 . نرود دستش از  اختیار  و ببلعد را جسارت همه این تا کشید عمیق نفس ویدا

 

 . باشین آروم لطفا ولی کنم می باز درو_ 

 

 .کشید ای  خفه جیغ آتنا

 . شد تر جری  کرده، حساب ترس عالمت را آمدن کوتاه  این که در پشت مرد

 

 درو  کن باز! خانوم نذار شرط من واسه_ 

  

 . لرزاند چارچوب  توی را در لگدش زمان هم و

 

 ! منو کشه می... نکنین باز!... نه! نه_ 

 

 .  ببندد را در  و  خواب اتاق توی برود کرد اشاره. او سمت گشت بر  ویدا

  سر نشاند می  را کرده پاره  افسار جوانک این  باید.  نبود جایز   خودداری دیگر

  و محکم و سریع قدر آن  حرکتش.  جلو  رفت و کرد باز  را در ضرب  به. جا

 .  عقب رفت قدم یک  او که بود قدرت  با و سنگین قدر  ان اش  چهره حالت

  در  جلوی  از باال   و پایین واحدهای  و خودشان پاگرد واحد سه ی ها سایه هم

  عرق و راحتی گرمکن  و شلوارک  با  مردها. تماشا به بودند ایستاده  پله راه تا

  هم تا دو یکی  هیجان، با یکی تفریح  با یکی. بیرون بودند پریده گیر

 . کردند می تماشا را  نمایش  بزرگوارانه

 

 . بیا کوتا خانومه،  طرفت داداش_ 
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  دارد؟  مشکل ویدا با بودند کرده فکر

 . نداد مهلتش  ویدا که  بگیرد  سر از  را اش ادبی بی آمد دوباره

 

 . زنیم می  حرف   آروم! کافیه_ 

 

  تحکم با اما  آرام. بود  تربیت بی  جوانک  ی  خیره سنگینش و آتشین نگاه

 :گفت

 

  می صحبت  بعدش!  کنید کنترل خودتونو کمی تا میارم  آب لیوان یه میرم_ 

 .  کنیم

 

 . کرد مکث

 

 . حمله و فریاد  و داد بی ولی_ 

 

 . نیست مشکلی که کرد اشاره ها همسایه به

 . گرفت هدف را خورده  تیر خرس های چشم  قدرت، با دوباره و

  ویدا. رفت می پایین و  باال اش  سینه. بود کرده نشینی  عقب انگار  جوان

  عصبی هنوز اما.  دید اش چهره حالت  توی را شکسته غرور و  شرم احساس

 .  بود کالفه و

 .  آورد خنک آب لیوان یک  سریع و بست را در

  باز سانتی دو  یکی درها الی که فهمید اما نبود پاگرد توی  بصیری جز کسی

 .است
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                لیلی_ بر_سالم#

 26_قسمت #

 

 . پرجذبه  هنوز اما  بود آرامتر اش  چهره حالت.  داد دستش را لیوان

 . داشت نگه دستش توی  و   گرفت را لیوان شرمندگی کمی با  جوان

 

 .بشید  آروم بخورید_ 

 

 .  ویدا به  برگرداند را لیوان.  کشید سر نفس  یک

 

 .ممنون_ 

 

 .  ها سایه هم جلوی  بود برداشته خش  بدجور غرورش. بود هم تو هاش اخم

  را ویدا بار هر آمدند، ساختمان این  به و کردند ازدواج   که پیش ماه چند  از 

 .  نبود ویدا تصور  توی  رویش این. بود کرده تعارف  و سالم مودبانه بود، دیده

  یک بزرگواری  و  آرامش نگاهش توی . کرد نگاه اش برهنه پاهای به  جوان

 . دید می را خواهر

 

 . داخل بفرمایید_ 

 

 در سمت رفت ویدا . دزدید چشم سریع و کرد نگاهش باتردید  و خورده جا مرد

 . طرفش برگشت. بود ایستاده جا همان هنوز او . واحدش
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 . بفرمایید لطفا_ 

 

 :مخمصه توی  گذاشتش

 

 ! بصیری آقای  نداشتم،  انتظاری همچین شما شخصیت از_ 

 

 .شد قرمز گردن پشت تا صورتش تمام لحظه در

 

 ...شاهده خدا_ 

 

 . آرامش  با کنیم، می صحبت داخل_ 

 

. عقب برگشت  یکهو.  کرد پا آن و  پا این معذب درگاه، توی  مرد. تو رفت

 . بود  انداخته پایین  چنان هم را نگاهش

 

 . زنم می چرخ یه  بیرون میرم_ 

 

 .پله راه سمت  رفت. داد تکان سر جدی  طور  همان ویدا

 ...ببندد را در خواست می 

 

 ...  خانم_ 

 

 .کرد نگاهش منتظر . گرفت را در
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 ...  من... ببخشید_ 

 

.  بود مهم چون  ؛"نیست مهم" گفتن برای  بود زود. بود کرده سکوت ویدا

  مرد که را ای  خانه در لگد با  تواند  می برسد راه از کس هر کند فکر نباید

  گاومیش مثل شرایطی، هر شرایطی، هر توی که بداند باید. بلرزاند ندارد

  بفهمد تا کرد  نگاهش ساکت. نیست زاد آدمی کار کسی، ی  خانه در کوبیدن

 .  مرد یک  برای  است  چیزی خوب هم  مردی جوان جو یک

 

 .  ببخشید_ 

 

  جلوی   آتنا.  پذیرایی توی برگشت ویدا. شد محو سرعت به و  انداخت پایین سر

  سرتق و نگرانی از بود  مخلوطی اش چهره حالت. بود ایستاده  خواب  اتاق در

 چادر  پر. برسد  اش لرزیده قلب به بود نکرده  فرصت جدی،  هنوز ویدا . بودن

  را  عمیقش  نفس. نشست   مبل روی  ارام  و کرد باز را  سرش دور پیچیده

  رویش  روبه مبل روی که کرد اشاره دست با. شد خیره  آتنا به و  داد بیرون

 :گفت نشستن حال  در آتنا. بنشیند

 

 . کرد می لهم نبودین اگه!...  مرسی بامداد، خانوم !  وای_ 

 

 :  گفت موشکاف دار معنی نگاه همان با و  آرام ویدا

 

 طوره؟ همین همیشه_ 

 

 ! نه نه،!  وای_ 
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 . کند مبرا  را  خودش  خواست  دختر. بود اش  خیره ویدا

 

 !نداشتم  تقصیر  من خدا به_ 

 

 . نخور  قسم_ 

 

  ی  گلوله را جوانک    که بوده کاری حسابی اش  جرقه. بود درست حدسش

  موی الی کرد  فرو را هایش انگشت اتنا.  گرفت او از نگاه کالفه. کرده آتش

  بود پریده  خانه  از   شلوارک و تاپ همان با  هول از.  اش طرفه  یک بلند

 . بیرون

 

                لیلی_ بر_سالم#

 27_قسمت #

 

  صداها و سر. خودشان  واحد رفت ویدا  نماز چادر با  آتنا بعد، ساعت نیم

  و  ترس. آرامش  ی پوسته زیر بود سریده دوباره چیز  همه و بود خوابیده

 .  کند پهن رخت دلش توی  باز  توانست می اندوه حاال.  بود  رفته التهاب

  دیوار روی که حسام عکس به دوخت چشم و  ستون باریک دیوار  به زد تکیه

.   بود  لبش روی آمیزی رضایت رنگ کم لبخند انگار کرد؛ می نگاهش داشت

. کرد می نگاهش ساکت و بود گذاشته دیوار روی کمرش پشت را هایش دست

  و قوی  زن  یک جلد پشت  را اش خسته  روح گذشته، سال هشت مثل باید

  توی . کرد می پذیرش  باور و داد می  رنگ آن به  خوب و  کرد می پنهان مقتدر

  حافظ قبل  از  تر  بیش اش  سرسختی و  وقار  و نجابت  ها، سال این ی همه

 که ها سال آن نه هرگز،. بود شده  تنها، زن یک عنوان  به هویتش، و  حریم

  بسیار  سال چهار  توی  آن، از  بعد نه و  شناخت نمی سرنوشتش توی را حسام
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 دلچسب، گرم، کدبانو،  یک غذاهای مثل او  کنار  اش زندگی طعم که کوتاهی

  پی پشتیبان یک  وجود اهمیت  به حد این   تا بود، شده بخش زندگی و خواستنی

  ی فاصله به که پدر و مادر فوت از  بعد حتی مجردی، دوران توی. بود نبرده

  هنوز چون نکرد؛  پشتوانگی بی احساس  هم باز افتاد،  اتفاق هم از دوسال

  حضور  از برخوردار  و بود  پدری ی  خانه  سقف زیر مجردش، خواهر دو کنار

 پدرها بودن فهمید تازه گذاشت، پایانش بی  سفر توی  پا  که حسام. او  ناپیدای

  اهمیت و! بزرگی و  کوچک فشار هر مقابل در است سدی چه همسرها و

.  نباشند کافی و کامل  و باشند یا نباشند، که شود می نمایان وقتی تنها کارشان

 همه از  دور به بودن، اجتماع در و مختلف  کارهای و زندگی سال  چهل از بعد

 ساخته فشارها مقابل در شدن سد  برای زن که دانست می  خوب شعارها، ی

  اند کشیده دوش بر قهرمانانه را زندگی بار  تنهایی به بسیاری های زن. نشده

 که دانست می زن،  یک  عنوان به  ویدا ولی اند گذاشته  زمین بر  خوبی به و

. دهد خرج  به لطافت باید زن. نیست جور  زن  یک ذات با ها بودن قهرمان این

  ناگزیر، که  زنی. است  زن یک سرشت ناپذیر  جدایی  جزء  نرمی و دلبری

  بر هایی دریچه باالجبار کشد، می دوش بر  هم را مرد یک های مسئولیت

  که را چه  آن ی  همه نتواند که زنی  و. بندد می خود زنانگی بر خود، سرشت

  زن باید زن. زند می لنگ  اش زنانگی دهد، بروز است،  اش  زنانه طبیعت در

  مردانگی و مردی نقاب پشت  نیست قرار. هایش ویژگی ی همه با باشد،

  نه و است کامل زن یک نه دیگر که شود می موجودی وقت  آن.  بشود مخفی

 .مرد

  چقدر فهمید تازه کرد، نگاه ساعت به وقتی. گرفت چشم  حسام عکس از

. کند درست چای یک  خودش  برای  تا شد بلند. بوده افکارش غرق  طوالنی

  چوب تکه یک  با  قوری توی ریخت چای  پیمانه یک.  زد برق به را کتری

  کتری  روی گذاشت آب کمی با را  قوری. جوشید سریع آب، کم  کتری. دارچین

  نمی چقدر.  شد خیره ای شیشه  کتری  توی  آب غلغل  و ها حباب به . برقی

 !حسام بدون چای  چسبید

 

                لیلی_ بر_سالم#

 28_قسمت #
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  نور  و  بود تاریک اتاق. خواند می کتاب داشت کش دراز خواب، رخت توی

  چشم. بود افتاده کتاب  صفحه روی تخت  کنار عسلی از کوچکش خواب  چراغ

 .  گرفت می کتاب از  را تمرکزش و شد می سنگین داشت هایش

  گوشش به صداتر پر شب، خاموشی  توی   چوبی، عسلی روی  گوشی ی  ویبره

 . کرد نگاه را گوشی ی  صفحه. کند ساکت هم را  ویبره بود رفته یادش. رسید

 

 !" بابا ای... شریفی؟  حسام" 

 

  وقت چه! دوازده به  ربع یک. کرد نگاه را ساعت گوشی، ی  صفحه باالی

  بی این اما فردا،  برای بگذارد و ندهد جواب خواست واقعا؟   بود زدن زنگ

 . کشید را سبز ی  دایره. کرد کنجکاوش تماس، وقتی

  

 !شریفی آقای سالم،_ 

 

 کردم؟ بیدارت سالم،_ 

 

 . بخوابم  خواستم   می... نه_ 

 

  پرداخت برات  گفتم و ویرایش مبلغ امروز !... خوابی  می زود چه االن؟ _ 

 .کردن

 

 .نبود ای عجله. مرسی اومد،  اسش ام  اس بله،_ 
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 . برادر کاکا حسابه، حساب_ 

 

 .نکنه درد شما دست_ 

 

  دارم! شبه سر تازه من برای بخوابی، خواستی می تو. کنم  می خواهش_ 

 .بودم صحنه سر حاال  تا  خونه؛ گردم برمی

 

 است؟  مربوط چه من به ها این کرد، می فکر خودش   با داشت ویدا

 

 . نباشید خسته_ 

 

 س؟  گرفته چرا صدات! نیستم! ممنون_ 

 

 . نیست چیزی دونم، نمی... صدام؟ _ 

 

 شده؟  چی. زنی نمی حرف همیشه مثل هست؛ چرا_ 

 

  پیش ماه دو همین بود؟  گذشته دیدارشان اولین  از وقت چند مگر همیشه؟ "

 ".  حدودا بود،

 

  ای  حادثه هر . بود گرفته را حالش اش  خانه در به حمله. گفت می راست

 .است خالی  قدر  چه حسامش جای که بماند یادش همواره تا شد می دلیلی

 .  کرد می برابر دو برایش  را بد اتفاقات منفی اثر  این،

@Vip_Roman



 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510  از 70 صفحه  _____________________________________________________________________________

  چیزی وقتی  بگوید  دروغ خواست نمی اما  نیست؛ خاصی  چیز   بگوید خواست

 . تراشید بهانه .  بود آمده پیش

 

 .ام خسته کمی شاید_ 

 

 آورده؟   پیش مشکلی  کسی. ناراحته صدات... خسته؟ _ 

 

 . بود گفته دروغ کرد می انکار! هدف به زد

 

 شه؟  می تموم کی فیلمتون این. گذشت_ 

 

 .کرده ناراحتت کسی پس_ 

 

 . بینمش می  سینما میرم شد اکران  فیلم  این. گذشت... نبوده عمدی... ام_ 

 

 بود؟   چی جریان_ 

 

 همان این! آدم این شد نمی سر به دست. چرخاند حدقه  توی  را  هایش چشم

  کوه و  بود نزده حرف کلمه یک  اول مالقات دو توی که است  یی شریفی حسام

  زده، زنگ شب دوازده شده؟  طور این چرا حاال  بود؟  انداخته لنگ  جلویش یخ

  کنجکاوی این با هم حاال! همند فاب رفیق  انگار کند می برخورد راحت قدر آن

 !هایش

  فکر ی حوصله مثال؟  باشد  تواند  می چه! خیال بی کرد فکر خودش با بعد 

  ذهنش که نبود موضوعی اصال. نداشت را موضوع این به  دادن بسط و کردن

 .بدهد آن به  بالی و  پر بخواهد و  باشد کرده درگیر را
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                لیلی_ بر_سالم#

 29_قسمت #

 

  چه کنی می فکر داری  االنم و  پیچونی می منو هی که مهمیه موضوع پس_  

 . بیاری در آستینت از  ای بهانه

 

  عادت. نشست جایش  سر و گذاشت گوشش یکی آن کنار  را گوشی ویدا

  نوبر دیگر که  اش  غریبه مرد؛ یک  طرف از  هم آن ها؛ دخالت  این به نداشت

 .بود

 

 .نبوده خبری  شریفی، آقای نه_ 

 

 شده؟ مزاحمت کسی_ 

 

  وقت دیر هم آن!  بازیگر آقای تو خود!  بله بله،: بگوید کرد هوس  عجیب آی

 ! شب

 . خواباند را  حرصش  بالفاصله فکر  این 

 

 !"بگیرما حالشو  و بگم" 

 

 .  گرفت اش خنده
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 زدن، می نمک زندگیشون به کم  یه داشتن ساختمون  تو  جوون  زوج یه_ 

 . چسبید  منو ی  یقه  کم یه شوریش

 

 .آمد  نمی ور  آن از  صدا . خندید  صدا بی

  دور یک  را  حرفش .  ماند ویدا منظور فهم گیر در لحظه چند شریفی حسام

  دفعه یک  بخواهد، توضیح خواست تا.  نشد گیرش دست چیزی  باز کرد، مرور

  تند و  زد قیچی  را  اش خنده بالفاصله اما. خندید بلند صدای با  و شد متوجه

 : پرسید

 

 کردن؟  درگیر وسط اون چرا رو  تو_ 

 

  را  ماوقع ی خالصه  طنز کمی با و  خیال بی بود، شده سرحال  دیگر که ویدا

 .  نیامد شریفی از  صدایی دقیقه  چند باز شد، تمام که  حرفش.  گفت برایش 

 

 ؟ ...الو...  شریفی؟  آقای_ 

 

 .بفرست برام رو  آقا این ی شماره_ 

 

  قهرمان  برای حماسی ماجرای  یک موضوعی هر از باید مردها این!  خدا یا

  سعی و کرد کنترل صدایش  در را خنده رد! بکشند بیرون خودشان های بازی

 .نیست کارها این  به نیازی بفهماند  او به کرد

 

 . نداشتن کاری من به. شریفی آقای بوده، ناگهانی_ 

 

 . کنه کاری همچین نداشته حق_ 

@Vip_Roman



 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510  از 73 صفحه  _____________________________________________________________________________

 

 . بود صدایش توی عصبانیت نمه یک  و جدیت

 

 . بگذرید شما. میاد پیش_ 

 

  بود افتاده  او،  جای  بی اصرارهای دست از. آمد می در حرصش  داشت دیگر

 !بود شاکی دستش از  پاک خودش که سایه هم جوانک  از دفاع به

 

  کنی می دفاع بکوبن؟  تو  خونه در لگد با که برات؟  عادیه میاد؟  پیش_ 

 ازشون؟ 

 

.  اتاق  توی افتاد راه!  آمیز توهین  دفاع این از آمد نمی  در نفسش. شد سرپا

.  کرد روشن هم را  هال چراغ. هال  سمت رفت  سریع و  کرد روشن را المپ

 .  رفت می پایین  و باال ناراحتی از  اش سینه

  را  دیگری آن  نوک و بنشاند جایش سر  را یکی  باید بار یک وقت چند  هر چرا

  را  عصبانیتش  بتواند تا کشید عمیق نفس  و کرد سکوت لحظه چند بچیند؟ 

 .  بگیرد  را لحنش تیزی و کند مهار

 . بود  قوی  ولی خوری دل بدون  آرام، لحنش کرد، صحبت به  شروع وقتی

 

 عین در. بشه کوبیده لگد با  ام خونه در ندارم عادت! شریفی  آقای... نه_ 

 که نبوده چیزی. کنم باز  زندگیم امور به رو  دیگران پای ندارم هم عادت حال

 ! شریفی آقای... باشم نیومده بر  پسش از

 

  یکی آن  روی را  پا یک مبل؛ روی نشست بود، کرده ترمیمش که غروری  با 

 . زد تکیه پشتی  به و  انداخت
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  راهش  این  او  از  دفاع برای. کرده روی زیاده که بود شده متوجه  شریفی

  و جدیت کمی  با که نبود زده ذوق  و سال و  سن کم دخترک یک  ویدا. نبود

  و سرد زن یک دنیای به ورود راه.  کرد جلب را نظرش  بشود بازی مردانه

 .  باشد  متین و سنجیده  و  پخته  زن آن خود  مثل باید چشیده گرم

 

  فقط..نداشتم دخالت قصد. نبود این  منظورم... من!  ویدا خانم ... ویدا_ 

 . ببخش  بود؛ نامناسب حرفم.  خوام  می عذر من... خواستم 

 

  باب اصال  هایش نشیب و  فراز  که را مکالمه این خواست  می واقعا دیگر

 نمی  و نداشت او با صنمی که مردی  با نداشت میل  هیچ. کند  قطع نبود، میلش

  به تویش مختلف احساسات که را  گوهایی و گفت باشد، داشته هم خواست

 : گفت انعطاف بی اما محترمانه. بدهد ادامه آمد، می در نمایش

 

  گوشی مشغول  ازین تر بیش نیست  صالح  و فرمونید پشت شما. متوجهم_ 

 .  کنیم خداحافظی  بهتره باشید؛

 

  که او  و! سخت زن، این بود سخت. داد بیرون دار صدا  را  نفسش شریفی

 !نداشت ها تمرین  این  از بود، گیر گوشه مردی

 

                لیلی_ بر_سالم#

 30_قسمت #

 

 6 فصل
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  را اش عالقه مورد کالسیک  موسیقی . راه بزرگ  توی  پیچید  اتوبان از

  لب روی اش اشاره انگشت  و بود باز ی  پنجره ی لبه آرنجش. کرد خاموش

 ! هیس: گفت می همه به داشت انگار. بینی  و

  نظرش به شهر ها شب. داشت دوست شب توی   را شهر خلوتی و سکوت

  نور  تهران  توی  شبانه های زدن  گشت. تر  آمیز اسرار و آمد  می تر قشنگ

  عینک به نیاز ها  شب. داد می انجامش اغلب  که بود یی فانتزی  شده، پردازی

  و پوشی پرده بی بود؛ خودش. نداشت گزینی خلوت و  دار لبه کاله و دودی

 دوست را  بازیگری.  وجودش توی نقیضین جمع  این با  بود  گرفته خو . نقاب

  بودن دار مارک و شدن دیده بازیگری، ی الزمه.  هم را گیری  گوشه و داشت

   حاال  و. مردم بین باشد گم داشت  دوست. بود  گریزان ها نگاه از  او و است

  گرفته خو چه اگر . بود مانده دستش روی آمدن چشم به و  شهرت طبق یک

  نگاه برای سواری؛ مترو برای بود زده لک دلش زندگی، سبک این به بود

  عضر ولی خیابان  جوی لب آزادانه او و نشناسندش که مردمی عادی های

  روزی یاد به  اختیار بی . شود دراز قضاوتش به انگشتی که آن  بی بنشیند

  سینی یک  دار، دکه پیرمرد کلکچال، های پناهگاه از   یکی توی که افتاد

  بیات لواش  نان و عدسی کاسه از مرده چرک دار خش  و  خط قرمز پالستیکی

 :  بود گفته و بود  گذاشته جلویش را

 

 ! بیگیری جو   بخو  غذا زنی؟  می تک چیه کرفس  ساقه او_ 

 

 ی ساده ی چهره آن  با او  و بود کرده نگاه را پیرمرد زده تعجب لبخند یک با

 : که بود زده غر سرش کنده پوست  و رک مهربانش

 

 غذاین؟  بد قده  ای  که تونه  چی چی دیه گنده مردای شما  ندری؟  دوس چیه_ 

 ! پف

 

@Vip_Roman



 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510  از 76 صفحه  _____________________________________________________________________________

  طرف  از غرض بی و صادقانه برخورد این  از بود برده لذت شریفی و

  قاشق میل پر  و بود خندیده راحت  نفس  یک با ! شناختش نمی که پیرمردی

 .بود برده دهان به را عدسی

  برایش شهرت. دغدغه بی  و شیرین نامی گم آن  یادآوری از  بود باز نیشش

  کام گس حاال  و رسیده و  شیرین هایش، جوانی اوایل،  آن  که بود خرمالویی

  نقابی" شریفی  حسام"  نام معروفیت، های سال این توی. بود شده کن خراب

  بود، که چه هر جوانش،  کودکش، اش،  واقعی خود انگار و  برایش بود شده

  نظر جلب تاب شب کرم یک مثل رفت، می جا  هر. بود مانده مخفی آن پشت

  مرغ یک حس.  گرفتندش می نظر  زیر و دادند می نشانش هم به و کرد می

  ی خانه یک بهارخواب رنگ و آب خوش قفس توی داشت را سخنگو  مینای

 باشد، پیله شیله بی رنگ خاکی یاکریم  یک خواست می دلش اما. مجلل  ویالیی

  این  توی. تر  معمولی ی  کوچه یک توی معمولی، آپارتمان  یک پناه جان لب

 . داشت را  حس  این  ویدا با. خودش  اصل به برگردد داشت دوست سن،

  زنک خاله سلیمیان که بود ها همان دانست، می چه هر  ویدا ی  حاشیه از

  صبر،. بود مانده منتظر صبورانه سواالتش  مابقی به رسیدن برای.  بود گفته

  زن این  با حاال  و. بیاورد دستش به ریاضت و  تمرین با توانست  که بود گنجی

  کارش به خوب بود، شده" خاص" برایش  دیگر که گمنام معمولی ظاهر به

 .آمد می

 را سره که شد  می سرش  ها آدم از  قدر آن زندگی، سال  شش و  چهل از بعد

  نیمه جمالت و  دار  مارک های لباس و  آرایش های جلوه. بدهد  تمیز ناسره از

  نمی فریبش  هخامنشی، تاریخ  به آویختن و پرستی  وطن  ادعاهای با انگلیسی

 .داد

  جوان  دختر یک  مثل پختگی، عین در. بود  ریا بی  و راحت وقار،  عین در ویدا

  زن تر، مهم همه از  و بود دوست انسان و  فرهنگ  با و باهوش  بود، سرزنده

  نفسه فی زن که دانست می خوب ویدا.  نبود دلربایی آویز دست برایش بودن،

 .نداشت نمایش به نیازی دلرباست،

"   او . داد نمی  پا  بود،"شریفی حسام"  که او،  به پذیر، دل  غروری با ویدا

  اندیشه  در ویدا. برایش  بود مرد یک  فقط دید؛ نمی  را یودنش"شریفی حسام

  بود فهمیده که ویدا، قهرمان. دانست  نمی ازش  هیچ  او که بود دیگری مرد ی

@Vip_Roman



 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510  از 77 صفحه  _____________________________________________________________________________

  نامش، افشای با  انگار و  بود ناشناس ها اسطوره مثل اوست، قرمز  خط

 . شد می سلب قدرتش

  زنی قهرمان باشکوه،  گونه این  برای نیفتد تپش  به دلش که مردیست کدام و

 بودن؟ 

 

                لیلی_ بر_سالم#

 31_قسمت #

 

  مبل روی  ژیال،  خارجی ی عاشقانه رمان انگیز  غم های فصل  خواندن حال در

 مدام نگاهش. کرد می پخش غمناکی مالیم آهنگ  تلویزیون. بود زده چمباتمه

  اشک . زد می چرخ حسام با  اش نفره  دو های عکس روی کتاب، ی  صفحه از

 .  پایین خورد می سر هایش  گونه از

  و کرد می بازی دلش با داستانی گاهی اما نبود بازاری های کتاب خواندن اهل

 . شد می خیال  بی  را استاندارد ادبیات  و فرهنگ

  کرده خالی را  دلش ته ناجوری  غم  شوهرش، و  آتنا جریان از  بعد دیشب، از

  عهد ی زنانه مالیخولیایی احساسات دست بود داده را  خودش یکهو . بود

  این،  و بود افتاده جانش به که ضعفی این  از آمد می بدش  هم خودش. قجر

  طور   آن و بود زده زنگ شریفی حسام که هم بعد. کرد می تر خراب  را حالش

 :که بود داده او  به  را حس   این  بدتر بود، کرده بزرگتری برایش 

 ! "میده جولون   جور یه رسه  می راه  از کی هر شدم بدبخت  چه ببین"

  ژیال ی عاشقانه کتاب بود برده دست صبح. افکار این بودند کرده پر را دلش

  فکر از مفرح  و  سبک کتاب یک با مثال که بود برداشته ها کتاب روی از  را

  را او آی کتاب های عاشقانه بدش، شانس  از.  بیرون بیاید دیشب ماجراهای

.  بود کرده محشر صحرای  را دلش و  بود انداخته حسامش و  خودش یاد به

  لحظات تمام  در و دید می را حسامش  و خودش ها، عاشقانه ی همه پشت

  اشک  و بود ساییده او گردن به  را اش  بینی و بود آویخته او به خواندن،

 .  بود نشسته او پوست  روی هایش
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 که است  این طبیعتش زاد آدمی کنی می فراموش  که هستی قوی  قدر آن گاهی

  رویشان درپوش هی و  هایت ضعف از   شوی می غافل. باشد داشته هم ضعف

  قدیم های چاه  مثل یکهو و کند می نشست هی گودی آن  و گذاری می

  می بود، برش و  دور که را کسی و کرد می باز دهان ناغافل که فاصالب،

  هیچ  به امیدی  دیگر که افتی می عمقی چنان  توی و شود می شکافته بلعید،

 .  بیاورد درت و  بیندازد دلو بیاید، که نداری کاروانی

 داشت بود، زده  خیمه رویش  عالم کل افسردگی که لعنتی مزخرف  حال  آن  توی

  تراس   نزدیک مبل. خواند می بغضش،  روی بود شده نیشتری که را داستان

  قناری ی صدقه  قربان شمالی، گویش آن  با که را قهرمانی خانم  صدای و بود

 . شنید می رفت می اش

 

 ...  شهباله جانه می! بمرد من ره جانه تی_ 

 

  جواب در و بود کرده لوس را خودش هم قهرمانی خانم  بدگل  قناری شهبال،

  دل پیرزن ی عاشقانه به سپرد گوش اختیار  بی. کرد می جیر  جیر  جمله، هر

  تا زد می گنجشک بیشتر که اش خاکستری  قناری با باالتر طبقه دو ی زنده

 . قناری

 خریده قهرمانی خانم  برای  که مویی رنگ آمد یادش. لبش روی  آمد لبخند

 . مانده  جاکفشی روی  هنوز

  دوازده-ده که بود بزرگش  پسر مال خانه .   را  مهربان پیرزن این داشت دوست

  از  پس که قهرمانی آقای سال، همان.  کنار  بود گذاشته و  بود خریده  قبل سال

  معطل ها بچه  رفت، دنیا از  و کرد سکته نشینی خانه  و افسردگی ها سال

  توی بررگ  خیلی ویالیی  ی  خانه  یک که را  پدری ی  خانه و نکردند

  بین  و گرفتند او  از واحد  چند و  بفروش بساز دست دادند  بود، گوهردشت

  برای متری ده و  صد واحد که  این  ی  بهانه به و. کردند تقسیم خودشان

 شصت واحد این   برسد، روبش و رفت  به تواند نمی و است بزرگ مادرشان

 هم مادر هشتم یک دیگر که شد  همان و او  به دادند را  چهارم طبقه متری
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. بود مانده بزرگتر  پسر  نام به هنوز واحد این که حالی  در کارش پی رفت

 . گرفتند درز هم را مهریه

 

                 لیلی_ بر_سالم#

 32_قسمت #

 

  را هایشان خانه  بود، زنده هنوز که مادر االرث  سهم و پدری  ی  خانه پول  با

 . کردند تر کالس با و  بزرگتر و  بهتر

  افتاد  می راپونزل یاد دید می که را  او.  برج  باالی  اتاقک زندانی شد هم مادر

.  روند می باال و  گیرند می را موهایش روز هر شده، بدجنس  جادوگر اسیر که

 .  تن ی پاره  قضا از  و  جوان جادوگرها  و است پیر   راپونزل این ولی

  رو روبه  ی قواره بی های ساختمان و  تراس توی نشست  می ها وقت تر  بیش

  دوره های وانت  وقتی  و زد می حرف هایش  گل و  قناری  با کرد، می تماشا را

  حصیری  زنبیل موهایش جای  به کردند، می صدا گو بلند با و آمدند می گرد

  می قسط باال  آن از. کرد می خرید  و  پایین انداخت می طناب   با را دارش گل

 .  پسندید می دید، می زد، می چانه  کرد، می سوا داد،

  را گالدیاتورها جنگ کولوزیوم باالی از  سزار  مثل هم ها سوری چهارشنبه

 . کرد می تماشا

  بردند، می که را خودشان  ی زباله: داشتند را هوایش  برش و  دور واحدهای

 می نان که خودشان  برای. داشتند می بر گذاشت، می در پشت که هم اورا مال

  می مربا اش زنبیلی خریدهای همان از هم او. بود او  مال هم یکی گرفتند،

 بادمجان. کرد  می خشک  سبزی و  برید  می رشته. انداخت می ترشی  و پخت

 کارمندهای و مجردها از  تا چند برای .  داد می تفت سبزی و کرد می کبابی

 می هم انداز  پس  ها این ی همه پول  با و  پخت می نهار و شام هم ساختمان

  می را کارهایش زحمت خودش  قول  به که نفر  چند  آن برای همیشه اما. کرد

  می کنار اش   پنجه و دست های هنر از  مخصوص ی  تحفه کلی کشیدند،

 . گذاشت
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 :گفت می دید می را  ویدا  که بار هر

 

 .  بوکونه شاد  رو  تو آقای  روح  خدا!  جان بامداد خنم_ 

 

 باب  اش نسخه.  پیچید می شوهر ی  نسخه دردی هر برای که بود طبیبی   او

  پشت چنینی این   های توصیه ی همه مثل و شنید می همیشه. نبود ویدا  میل

 . انداخت می سر

 کرد حس ویدا  و.  خواند می پرده به پرده گلو  ته از  و  آواز زیر  بود زده شهبال

  و صبورتر   را آدم بزرگ، ی ها  آدم صبر  به کردن فکر. شده بهتر حالش

 . کند می تر شکرگزار

 . داشت بر دستش  کنار  از  را سیار گوشی. شد بلند خانه  تلفن زنگ  صدای

 

 بله؟_ 

 

 بامداد؟  خانم_ 

 

 شما؟ بله،_ 

 

 :گفت مکث با گوشی پشت مرد

 

 . هستم بصیری _  

 

 :  گفت بعد و کرد سکوت لحظه  چند
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 سالم _ 

 

  آتنا اگر. داشت حق . است  گیر دل هنوز که فهمید ویدا مکث از  آتنا شوهر

 هفتش شب  االن  کرد، می کاری چنین  ها سایه هم از یکی  و  بود خانه  توی

 .بود

  

  خدا بامداد،  خانوم. ...  خواهی عذر... برای.نو؛ تو شماره گرفتم  آتنا از_ 

 . دارم دوسش خیلی  هم آتنارو  کنین  باور. نیستم آدم جور  این من شاهده

 

 . مربوطه خودتون به البته و  طوره همین حتما_ 

 

  خدا.  بخوابم نتونستم  دیشب ناراحتی،  از.  رفتارم از ام شرمنده واقعا من_ 

 . پیچیده هم به چی همه ولی  صبورم خیلی. نیستم تندی آدم من شاهده

 

                  لیلی_ بر_سالم#

 33_قسمت #

 

  توی بود دل دو  آتنا شوهر. بزند دارد حرفی  او  اگر تا بود کرده سکوت ویدا

  غرورش طرف  آن  از. ویدا به نسبت بود کرده پیدا  اطمینانی حس  یک . گفتن

  لمپن یک  مثل و  بود کرده پیدا دیگران پیش  که ای  جلوه  از  بود  برداشته خش

 .بود آمده نظر  به

 .شد  باز دلش درد سر و  آمد حرف به باالخره

  بودم، موضوع مسئول من اومده، پیش مشکلی کارم  محل تو حقیقتش،_ 

 باهام. کنه نمی مراعات آتنا  طرف،  این  از . ریختم هم به  پاک درگیرم؛ مدتیه

 می خرج  راست  و چپ   دوستاش، تاثیر تحت. زنه می زبون زخم . کنه می لج
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  زیر خرخره تا.  کردم نزول عروسی هزینه بابت من.  داره توقع  و تراشه

 شاهده خدا. گم می شما به  رو اینا  دارم  چرا واقعا دونم نمی ...  من... قرضم

 .  بریدم

 

 . شد می بیشتر  تاثرش و داد می گوش  آتنا

 

  صحیح  رفتارش  البته هم آتنا. بشه حل مشکالتتون زودتر  امیدوارم . متاسفم_ 

  می آروم  نه. کنه نمی اوضاع به کمکی هم رفتن در کوره از  خب ولی نیست،

 گم؟  می درست. کنه می تغییر   اون نه شید،

 همیشه و درمیاره بازی  بچه واقعا  ولی . نیستم آدم جور  این   من. دارم قبول_ 

 .  خونوادم به  میده ربط چیزو همه

 

 دادین؟ توضیح  براش_ 

 

  به رو این از  بینه می که دخترعموهاشو و دوستاش شرایط . گفتم بارها_ 

  غرور بامداد، خانم مردم من. سوزونه می آدمو زبونش. شه می رو  اون

 یه ماهی کارم، محل  تو  ضرر  اون بابت.  کشم می خودمو زحمت دارم من. دارم

 .  دونید می خودتون دیگه که هم  خرجا شه، می کسر  حقوقم  از داره تومن

 

 :  داد ادامه مظلومانه و پیچید گوشی توی عمیقش  نفس

 

  که بود این غرض. شد باز دلم درد سر انگار دفه یه. نیارم  درد سرتونو_ 

  هر یا منزل  تو  وقت هر . برسونم اطالعتون به خواهیمو   عذر و  تاسف نهایت

 .کنید  حساب من رو کوچیکتونم، برادر من داشتید، کاری ای  زمینه
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 . نشود پر گوشی توی   نفسش تا داد فاصله  را گوشی ویدا

  

 ازتون؟  کنم درخواستی یه تونم  می... شما بامداد؟  خانم_ 

 

 خواستی؟  در چه_ 

 

  جوری یه  تونید می اید،  پخته دارید، تجربه شما... خب بگم؟  طور  چه_ 

 کنید؟  راهنماییش

 

  از چرا . بده عکس نتیجه بیشتر  و بخوره بر بهش ممکنه  ام،  غریبه یه من_ 

   کنه؟  راهنماییش خواید نمی مادرش

 

 !نگذار دلم  روی دست یعنی که کشید آهی  ناامیدی با

 

 . میده تحویلم مادرشو حرفای.  رفته مادرش به اخالقاش این_ 

 

  اثر   چقدر دونم نمی اما کنم؛ می سعی  بیاد پیش مناسبی فرصت وقت هر من_ 

 .باشه گذار

 

 .  شرمنده بازم... کنین می خواهری _ 

 

  برای  چای یک شد بلند. رسید پایان  به خداحافظی  و تعارف با شان مکالمه

 . شود آرام کمی جوان  داماد این  های گرفتاری از ذهنش بلکه بریزد خودش
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                  لیلی_ بر_سالم#

 34_قسمت #

 

                          *** 

  رفت دستش توی چای  لیوان با.  شد بلند  آیفون داخلی ارتباط  زنگ  صدای

 . برداشت را گوشی. بود قهرمانی خانم  واحد طرف از.  آیفون سمت

 

 . بفرمایید جونم؟ !  جون قهرمانی خانوم سالم_ 

 

 .  پیچید گوشش توی   پیرزن ی زنده دل و  بلند صدای

 

  بیان کنم می  صدا دارم  رو ما های همسایه این ایمروز! مادر! جان بامداد_

   جان؟  مادر خب بیه؛ بقیه  ار  جلوتر ساعت نیم . ما خانه

 

  را همسایه های خانم از  تا چند و داشت برمی  را آیفون گهگاه قهرمانی خانم

  خصوص به دری هر از. شدند می جمع  هم دور عصری و کرد می دعوت

 . شد می حل  هم مشکالنی و زدند می حرف آپارتمان مسائل

 

  رنگ. جام اون  ربع و چهار  حوالی  ایشاال.  میام جون  قهرمانی خانم بله_ 

   خواید؟  نمی چیزی . میارم موتونم

 

 . هست چی همه. من  برم تو  قربون. نه_ 

 

 .  گذاشت را گوشی و کردند خداحافظی
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  بلکش بنجامین  ی  درختچه های برگ روی  نرم  را دار نم  اسفنج نازک  ی تکه

  از پیامکی که کرد می تمیز  را زیبایش گیاه دار ناز  و ریز   های برگ. کشید

  برایش کرد، می همکاری ها آن با بود  سال چند که دکوراسیونی گروه طرف

  ایمیل برایش   را متری  بیست تجاری   واحد یک تصاویر که بود گفته. رسید

 . گرفت خواهد تماس ویدا  با پروژه این مورد در شب و کند می

  از  ها برگ کردن پاک مشغول چنان  هم. کرد ارسال و نوشت را  پیامک جواب

  گرفته خو پرنده این صدای به هم او.  شد بلند شهبال آواز صدای که بود غبار

 . رفت می اش صدقه قربان اختیار بی  شنیدنش، با  و بود

 

 !صدات  اون قشنگه  چه... جانم_ 

 

  سراغ رفت و  کرد جور و جمع  کمی را آشپزخانه شد، تمام که گلدان کار

.  شد تداعی ذهنش توی شریفی حسام یاد برداشت که را ها برگه دسته. ترجمه

 دوباره. بود شده خیره ها برگه  این به  زد، می حرف   او با داشت وقتی شب آن

  حسامش رفتن از که سال هشت این توی . شد او  های حرف  مشغول فکرش

  اما. کند دریافت کمکی همسایه مردهای طرف   از که بود آمده پیش گذشت، می

  بود نداده اجازه  بهشان. بود ندیده وقت هیچ را  طلب انحصار برخورد نوع این

  حفظ  را حسامش حریم   را، حریمش همیشه او.  بروند  فراتر  خود  حد از که

  رفتار از  اما. بود احترام  مورد وقارش با و  معقول رفتار  خاطر به و بود کرده

  رفتارها توی  هنر اهالی که دانست می. آورد نمی در  سر شریفی حسام

  او که این.  گنجند نمی ها چهارچوب  از سری  یک توی  و  ترند خودمانی

  خوشایندش کند،  خطاب"  تو"مفرد ضمیر با و " خانم" پیشوند بدون  را اسمش

 کرد می فکر که  دیدار  چند آن  تا بود آمده  کنار ویژگی، همان خاطر   به اما نبود

 گیرش دست طور این شریفی حسام های حرف   از اما. بگذرد است، موقت

  نمی  اصال فهمید، نمی. است کرده حساب بعدی دیدارهای  روی او که بود شده

  نه. بود مذهبی پسندهای با معمولی زنی که او  به  چه را بازیگر یک . فهمید

  شغل توی . بود خودش  ی  ارائه  اهل  نه و داشت چنانی آن  ی افاده و  فیس

  دنبال و کنند اش  دوره که الکچری های زن  بودند  فراوان قطعا  شریفی

 چه؟   یعنی!... نه ارتباط؟ . شد حبس  نفسش  لحظه یک... ارتباط 
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  تا که نه  او بزند؟   ات کله به نبود  این  از  بدتر فکر! ویدا گورت توی   خاک 

  هم تو  کند موس موس تو  دنبال بیاید  کند ول  ندارد، االن  و  نداشته رابطه حاال

 !  برایش بریزی اخم  من یک هی

 . خندید بودش، کرده ناامنی  حس  دچار که احمقانه احتمال لحظه یک  آن از

 ! دیوانه

 

                لیلی_ بر_سالم#

 35_قسمت #

 

  خانگی ساپورت و تاپ روی  سنتی باز جلو پانچ یک چهار،  ساعت نزدیک

 برسد،  او  طبقه  به آسانسور  تا. بیرون رفت و  برداشت را امانتی پوشید،  اش

  خوبی موقعیت. افتاد پایین،  ی  طبقه داماد تازه همان بصیری، درخواست یاد

  می اجازه قهرمانی  خانم از  گفت خودش با . آتنا به شدن  تر نزدیک  برای بود

  برای  گزینه بهترین  قهرمانی خانم خودش؟  چرا   اصال. کند می دعوتش و گیرد

 .  بود تفاهم سوء و دلخوری  بدون دادن، نشان چاه  و راه

 بود، شده چسبانده  نامرتب و گانه بچه   خطی با یادداشتی آسانسور  آینه روی

  را  چهار و سه ی  طبقه شارژ بدهکار واحدهای که ساختمان، مدیر امضای به

 سمت را رویش  پوزخندی با  ویدا. بود کرده آسانسور انداختن کار از  به تهدید

  های واحد. مختلف متراژ سه با بود واحد  سه طبقه هر توی. چرخاند ها دگمه

  بیست و  صد واحد  چهار  آن. متری بیست و  صد و  متری هشتاد متری، شصت

  گدا و شاهزاده حس  ها، متری شصت خصوص  به دیگران، به نسبت متری

. هستند شان خدمه  کنار تویلری کاخ در کردند می فکر جورهایی  یک. داشتند

  ضعیف  افراد کنار در آپارتمانی توی  چرا که شد می شانشان کسر بیش  و کم

 دست همه اما بودند نگفته که علنی و مستقیم  را ها این.  کنند می زندگی تر

 .است  قرار همین از  قضیه که بود شده گیرشان

  روی قهرمانی خانم عصای شدن  نزدیک صدای . زد را  سیزده واحد زنگ

 . شنید را  ها سرامیک
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 . آمدم... آمدم_ 

 

 عادتش. زد لبخند ویدا. بود  پیدا در زیر از  قهرمانی خانم  فربه اندام  ی سایه

  بروی رو. ببیند را  در طرف  آن چشمی  از  باید حتما اول  که دانست می را

 . ایستاد چشمی

 

 . جون قهرمانی خانوم بامدادم،_ 

 

  سفیدش های ریشه که بلوند کوتاه موی آن با پیرزن. شد باز باالخره در

  تا ای  قهوه ی  پلیسه دامن و رنگ  کرم پولکی ای حلقه تاپ  بود، زده بیرون

 .بود  در قاب  توی اراسته و  پوش  خوش همیشه مثل زانو، زیر

  قهرمانی خانم قشنگ  ی  خانه به پا  و بار سه بوسیدند، را  همدیگر ی گونه

  ی سلیقه با همگی که قدیمی و  نوستالژیک وسایل  از  بود پر که گذاشت

 . بودند  زیبا و استفاده  قابل چنان هم و  سالم خانه، صاحب

 

                لیلی_ بر_سالم#

 36_قسمت #

 

  ی  نفره  تک های مبل از یکی سمت  رفت زنان عصا و آهسته قهرمانی خانم

  شکل مستطیل  میز روی. نشست دیگر ی نفره تک  یک روی  هم ویدا . استیل

.  بود میوه از  پر  برنز کوچک خوری میوه  یک مبل، جلوی  ی شده کاری منبت

  بود، کرده تعریف  اش  زیبایی  از و بود دیده را برنزی ظرف ویدا  که بار  اولین

  خوششان دخترها را بزرگش  و متوسط های  ظرف که بود  گفته قهرمانی خانم

  را ها این. ها عروس  تا  دو به بود داده هم را برنز میزهای. اند برده و آمده

 یا نگاهش یا لحن توی   دلخوری یا  حسرت از اثری هیچ ویدا گفت، می که
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  ی  خانه توی درازی  روزگار که او . بود ندیده بدنش زبان  از جزیی  هیچ

  متمول خیلی برخالف بود، کرده زندگی  تجمل و رفاه در دارش کارخانه شوهر

  خنزر تا  چهار دربند بودشان، دیده منزل  دکوراسیون ی واسطه  به ویدا که ها

  عزیز عمر و جان او، برای  حیف،. نبود آجر  و  خشت یا آهنی  و  چوبی پنزر  و

 !داشت دوست را نادر های پختگی این  ویدا چقدر  و بود ها آدم

 :  گفت و ویدا سمت چرخاند را گردش  سفید صورت پیرزن

 

 . بردار یخچال  تو از  رو  تو شربت جان، مادر_ 

 

 آمد  و رفت  او با  بیشتر که ها آن برای  قهرمانی  خانم ی  خانه توی   روال این

  چید،  می میز روی  و کرد می آماده  را ها کردنی آماده او.  بود عادی داشتند،

  و بگذار  ی بقیه و  گذاشت می یخچال توی  آماده را شربت و کرد می دم چای

 .کرد می  سپری کنارش  را ساعتی که بود آشنایی  میهمان پای بردارها

  از  پیرزن رسید، فیلکو قدیمی در دو  یخچال ی گیره دست روی که دستش

 :داد آدرس  هال توی

 

 ! جان بامداد خنم کریستاله پارچ  اون_ 

 

  شربت بود  آشپزخانه مرمر سنگ کانتر روی  که ای آماده   لیوان توی ویدا

 . ریخت

  گشت برمی هال به که طور همان و  برداشت  تویش شربت با را مسی سینی

 :گفت

 

  این با نعناهاتون شربت این خصوص  به. شمام شربتای عاشق من! به به_ 

 .قشنگشون  سبز رنگ
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 . تو  جان نوش_ 

 

  به نگاهی. دستش داد و برداشت صندلی روی از  را مو  رنگ  نایلون ویدا

 :  گفت و انداخت پیرزن سفید های ریشه

 

 . شده تموم موتون رنگ  که مینداختین یادم زودتر کاش_ 

 

 :گفت و کشید نرمش موی  به دستی پیرزن

 

 . باشه تو سر فدای_ 

 

  آقای  بزرگ  عکس به کرد می پرواز آن  از عشق که نگاهی و  لبخند با بعد

  المپی تلویزیون   روی  خانوادگی کوچکتر های عکس کنار که مرحوم  قهرمانی

  و  کج سر با  کردو نگاه بود، گذاشته اریب دیوار، کنج  اش، قدیمی دار کمد

 :گفت دامنش، روی هم قفل   های پنجه

 

 . بود من بلوند موی  این عاشق بیامرز، خدا  قهرمانی،_ 

 

 : گفت و کرد نگاه ویدا های  چشم توی و

 

 !که داشتم  مویی  چه بدانی تو  اگر!  خودا بو_ 

 

 : پهلویش های گوشت روی گذاشت نرم  را دستش کنار
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 ! عاه_ 

 

  را نمک با همیشگی مکررهای این  داشت صورت پهنای به  لبخندی با ویدا

 .  داد می گوش

  انگار  و کرد پایین و  باال آرام   را سرش حسرت از  پر  حال  با بار،  هر مثل بعد،

 :گفت خودش، با که

 

 ی  جانه شاهپور  می بیامرزه ره ته خودا...  بعله... بعله_ 

 

  یار سفر آوردن زبان به از انگار زن، دو  این  بار از خمیده  های شانه و 

 .شد تر خمیده

 

  جوانی،  قدره این  که تو!...  من  گل خنم  بیامرزه، رو  تو  شوهر خودا_ 

  پدر و مادر که  تو برای بیمیرم  آخ . بمانی  یار  بی طور ای  توئه  حیفه! قشنگی

  پا از  آدمو پشتی  بی... دانم می! جان  مادر دانم می من... رفتن دونیا از  هم تو

  که این. شه می پژمرده که وگرنه باشه، مرد یه ی  خانه خانم  باید زن. میندازه

 ! ای جربزه  بی دراز  گردن پای سه هر نه! مردها مرد، میگم

 

  پیرزن شد،  می وارد  دری هر از که همیشگی بحث همان از  داشت که ویدا

  سرش آخرش  تعبیر  آن با شد، می دلگیر انداخت، نمی قلم  از  را کشیدنش پیش

 کلمات آن با! دیگر بود قهرمانی خانم. خورد را  لبخندش و  انداخت پایین را

 ! اش شمالی قصار

 

                لیلی_ بر_سالم#

 37_قسمت #
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 :گفت و  او پیکر  غول آپارتمانی گیاه چند  روی  چرخاند  را نگاهش 

 

 !هللا ماشا سبزه دستتون! شه می درخت بکارید، هم  جعفری تخم شما_ 

 

 دستی پیش  روی از  قدیمی طالیی حاشیه  مالنژ طرح  دستی پیش  یک  پیرزن

  ویدا برای نمونه یک  ای میوه هر از  که طور همان و برداشت میز  روی های

 : داد جواب کرد، می چین دست

 

 .کنه می  موم سنگو عشق،! جان  دوختر عشق،_ 

 

  مادر این های بچه یاد از عشق همه این  که لنگیده کار کجای کرد فکر ویدا  و

 رفته؟ 

 . گرفت را میوه از  پر دستی پیش

 

 !  همه این  خیلیه مرسی،...درسته،_  

 

 !  کی اون نیست چیزی! جان مادر شکمت، قوربان_ 

 

 .نوشید رنگ سبز شفاف  مایع آن از  قلپ یک  و زد هم را  شربتش

 

  اونم بگیم عروسه، تازه یه  اول، طبقه  های سایه هم از یکی قهرمانی،  خانم_ 

  بیاد؟ 
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  سبز چاشنی یک قاچ، چهار  ی کنده پوست  خیار روی  کارد، با  پیر زن

  اشتیاق  با و برداشت  برش یک ویدا.  کرد تعارف  ویدا به  و مالید مخصوص

 :گفت

  

  خواهرمم. شه می  تموم داره من مال نکردید؟  درست تازه" دالر! "راستی_ 

 .  خواد می

 

  زیتون. گوذاشتم کنار کردم، شیشه  کردم، دوروست پریروز!  دختری چره_ 

 .  بیاد بوگو چره، عروسم اون. هست هم پرورده

 

 . اجازه با پس_ 

 

 .گرفت را آتنا واحد  ی شماره. آیفون سمت رفت شد بلند

 :داد جواب  آتنا کشدار لحن و بچگانه صدای

 

 له؟ ...ب_ 

 

 چطوری؟ . بامدادم! جون آتنا سالم_ 

 

  از  هنووز من! برم قرربونت واای  خوبیی؟  شماییی؟  بامدااد  خانوم  وااای_ 

 .شبب اون  بابت کشمم می خجالت شما

 

 . سیزده واحد  ام؛ قهرمانی خانوم ی  خونه من. عزیزم نیست مهم_ 
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 : گفت بود، دستش گوشی که طور  همان و قهرمانی خانم سمت کرد رو

 

  یه کنه می دعوت رو  آشنا های همسایه  گهگاه قهرمانی خانم جون، آتنا_ 

 .  باهم داریم کوچولو دورهمی

 

 هست؟ کی! م پایه من... وااو _ 

 

 بیای؟  تونی می االن، همین_ 

 

 ! فعال اومدم،! عشقمم آره_ 

 

 .کرد قطع را  گوشی و

 

 .قهرمانی خانم میاد،_ 

 

 نگرفتم؟ دعوت ازش خودم  نشود ناراحت_ 

 

 .خندید ویدا

 

 . کرد استقبال   خیلیم.  برم  قربونتون نه_ 

 

 .شناسی می که منو  پارسای. میاره خودشو زن پاییز  آخر من، نووه_  
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 . الهی  باشن خوشبخت. شناسم می رو پارسا آقا بله، سالمتی، به_ 

 

 : گفت و باال سمت برد  را هایش چشم و ها دست

 

 . جوانا همه... ال شا ان_ 

 

  کرده، خشک های میوه از بود پر که  را قدیمی  دار نقش برنجی  ی کاسه بعد

 . ویدا سمت گرفت

 

 .بفرمایید میل چیپس_ 

 

 .کرد تشکر و برداشت تکه دو-یکی ویدا

 

  بذارین  داری زندگی و  کدبانوگری کالس ساختمان اهالی  برای باید شما_ 

 . داری زندگی خصوص به ! واال

 

 !دانن می  چیزه همه االنه  جوانا ماشاال که؟  چره_ 

 

 . خوره می دردشون به واقعا که چیزا   اون نه اما بعله،_ 

 

                لیلی_ بر_سالم#

 38_قسمت #
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 های کردن ذوق و  ها پرسی احوال و سالم. بودند رسیده همسایه های خانم

  عطایی، خانم. بود گرم  چیزی با سرش یک هر حاال  و بود کرده فروکش اولیه

  خانم. قلبی خواست تا  بود پولتیک بیشتر کردنش دعوت و  بود ساختمان مدیر

 و شدند نمی کنده هم از. گلستانش و  گرمابه رفیق و بود او  غار یار بیگدلی،

.  بود حتمی اش چسبیده دوقلوی  مثل هم دیگری آن دیدن بود، جایی کدام هر

  ریز  و بودند نشسته  هم کنار بقیه، به  مشرف دونفره، مبل  روی همیشه مثل

  می را بقیه بدبین،   و تیز هم گاهی و زدند می را خودشان  های حرف ریز

  ابروهای اول عمیق اخم   خط  دو با بود، نقش  ریز  و الغر  پارسا، خانم . پاییدند

  بود، دیون سلن تایتانیک آهنگ که موبایلش زنگ  صدای.  اش کرده تتو  قرمز

  بیگدلی و عطایی. صدا سمت چرخید بیکاری از ها چشم ی همه. شد بلند

 .بودند کرده مکث او  به  رو هم، به  متمایل طور همان

 

 چیه؟  باز هااا؟ _

 

  به را ها دستی پیش ست نازک لبه فنجان اعتنا،   بی و متین  قهرمانی، خانم 

 .  کرد می کاو و کند خودش گوشی توی  آتنا. بود برده لب

 

 . حاال میام_ 

 

 .بود  خورش  زنگ دومین این بود، آمده که  ای دقیقه بیست  توی

 

 !دیگه یخچاله  تو خب! جیبمه تو_ 

 

 . پراند می صدایش تند  لحن از  را بقیه زد،  می حرف که بار هر
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 .بگرد خوب  جاس، همون_

 

 :کرد تهدید  تر عصبی

 

  در جیگرتو  ریختی، هم به رو آشپزخونه  ببینم بیام  بخخخخدا! معین محمد_ 

 !میارم

 

 .بود افتاده  قهرمانی  خانم ابروهای  بین  ریزی اخم

 . انداخت میز  روی را  گوشی و کرد قطع  را تماس اعصاب بی

 :داد تذکر تعارف بی بیگدلی

 

 ! تو نداریا مصاب اصاب! کردی زخم میزو! زن_ 

 

 ! باباشه کپ! که پدسگیه_  

 

  کله با حلیم هول از  که موقع اون! جون پارسا خودته انتخاب از  اشکال پس_

 !بودی نکرده امروزتو  فکر دیگ، تو  زدی می شیرجه

 

 .گرفت گاز را  سیبش  و زد  را حرفش بیگدلی

 : داد جواب  ناراضی  ی  ریخته هم توی ی  قیافه همان با پارسا

 

 .خوردم  گه وهللا، اره_ 
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 :گفت مادرانه قهرمانی خانم

 

 . نکن خورد رو  تو اعصاب.  بوخور میوه خوردن حرص  جای به_ 

 

 : چسباند درآر  حرص بیگدلی،

 

 !من مثل_ 

 

 .  داد نشان را  اش زده گاز سیب و

  بود،  ریخته بیرون کوتاهش شلوارک  از  که را برفش مثل سفید پاهای عطایی

  یک بیگدلی به  رو. بود داده تکیه  اقتدار و  آرامش با و  بود انداخته هم روی

 .  کن  بس: یعنی  که داد سرش به نامحسوس نیمه حرکت

  به کرد رو بعد!  خب: باشد گفته مثال که داد تکان واضح   را سرش هم بیگدلی

 : گفت و  ویدا

 

 رومیزیه؟  گازت شما! بامداد خانوم_ 

 

 بله_ 

 

 چیه؟  مارکش_ 

 

 :گفت تفاوت بی  و کرد فکری  و چرخاند  چشم ویدا

 

 .نیست یادم_ 
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 :خندید و انداخت باال  ابرو بیگدلی

 

 مگه؟ کنی نمی آشپزی ! واا_ 

 

 :گفت منظور  بی  و سرد خون ویدا

 

 .نیست مارکش به حواسم ولی  چرا_ 

 .گم می  بهتون کنم می نگاه 

 

  باال  را اش کرده هاشور فرم خوش  ابروی یک  گرفت، منظور به آنی بیگدلی

 :گفت دار معنی و داد

 

  می یادم خوبه،  م  حافظه  ولی کنم، نمی نگا وسایلم مارک  به دیقه به دم منم_ 

 !مونه

 

 : گفت و  زد لبخندی ویدا

 

 .نیست حواسم من درسته،_ 

 

 .شدی  می زخمی دادی، می خالی  جا که طرف  هر  از بیگدلی  خانم با

 

                لیلی_ بر_سالم#
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 39_قسمت #

 

 : گفت آرام و کرد بیگدلی به رو درجه چند  را اش کشیده گردن عطایی،

 

   نشده؟   تموم رومیزی گاز مورد در هات مصاحبه هنوز_ 

 

 . بود بسیار دست باالی دست

 

 رسیده راه از اش ساله دو پسر با هم ویدا  مجاور  ی همسایه نگار، بعد، کمی

  قهرمانی، خانم ای   نقره فلت  تلویزیون روی به رو  نجیب، و  آرام پسرک،. بود

  ها فنجان شستن  از نگار. کرد می نگاه  کارتون داشت و بود  نشسته مبل  روی

  کرد، می خشک  حوله با  را خیسش های  دست داشت که حالی در و شده فارغ

 : گفت  و کرد عطایی به رو

 

  ما ی  تسویه ی  برگه بدیم، تحویل  رو خونه باید  روزا همین ما عطایی خانم_

 .  امالک ببریم  قربونتون، بنویسید رم

 : کند می ویدا به رو  کالفه و

 . دوسال این  تو شرف  بی مجیدی  این  درآورد رو ما پدر_ 

 

 . گفت می  را اش  خانه صاحب

 . نگار پسر  رادین، جلوی گذاشت را کرده خرد های میوه  دستی پیش ویدا

 

 .دیگه شی می راحت... آره. برم  قربونش  بخور_ 
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 :پرسید کرده، پیدا  گیری  حال  ماموریت انگار باز بیگدلی

 

 مگه؟  خریدی_ 

 

 : گفت و  قهرمانی خانم کنار نشست نگار

 

  جوری؟   چه! بابا نه_ 

 

 :دستش روی  ریخت را پاکی آب بیگدلی

 

  خرج به عرضه  که این مگر. س کاسه همین و آش همین حاالها  حاال پس_ 

 .باشین  داشته خودتون  از آلونکی یه شده بدین،

 

 : گفت او به نگاه بدون نگار

 

 کنیم؟  چیکار! دیگه نداریم عرضه_ 

 

 : گفت و  موهایش به چسباند را  ابروهایش بیگدلی

 

  خونه بدبختو مستاجرای  همه خدا گم  می خب من؟  مگه  گفتم چیزی!  واااا_ 

 !کنه دار

 

 . بگیرد تایید  رفیقش  از خواست شاکی و
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 نه؟؟؟_

 

 .داد تکان سر باالمنشانه و کرد جا  جابه را  بلورش سفید پاهای عطایی

 

 کردیم؟  چیکار ما مگه! کشید زحمت باید! دیگه آره_ 

 

 . کرد اش انداخته  هم روی پاهای  و  او  ی منشانه باال ژست به نگاهی نگار

 :زد داد  تراس  توی از پارسا

 

 پزی؟  نمی رب قهرمانی، خانوم_ 

 

 :گفت تند بیگدلی قهرمانی، خانم  جواب  از  قبل

 

  عطایی، آقای  جنسیس  کنار ببندیم کمرمون چادر مونده همین دیگه حاال_ 

 . بندازیم  راه پزون  رب گند بوی

 

  درپوش خودش ناراحتی  روی قهرمانی  خانم.  هوا رفت  اش زننده غش غش

  و  لب با و آشپزخانه درگاه توی  بود آمده تراس از که پارسا به و گذاشت

  کرد می نگاه خیره را  رفتن  ریسه حال در بیگدلی داشت  خورده  چروک لوچه

 :گفت

 

 ! جان پارسا  خنم ندارم توانشه دیگه من_ 
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 . کرد رحم  خدا_ 

 

 . رفت نشانه را بیگدلی پارسا و  نگار و ویدا بار سرزنش نگاه

  پیش میزبان رنجاندن و نسنجیده های حرف  ملتفت که آن  بدون هم او

  تالش سرفه تا  چند با  و کرد جمع را  هایش لب خیال بی باشد، شده کسوتش

 . کند خفه گلویش  توی را خنده  صداهای آخرین کرد

 

  انگار  اصن!...  شماس چقدشبیه این! بامدااااد  خانوم  وااای_ 

 ! ببینییین! خودتیییی

 

 . او  طرف بود گرفته را موبایلش گوشی ی  صفحه که بود آتنا صدای

 .انداخت  او  موبایل  صفحه روی احتیاط با آتنا از  را  نگاهش ویدا

 .  بودند نشسته رستوران توی میزی پشت زنی و مرد. بود دور از عکس

 ! واای او؟ ...  و شریفی؟  حسام

 

                لیلی_ بر_سالم#

 40_قسمت #

 

 دیدی؟_ 

 

  بود، خیره عکس  به که طور همان ویدا.  بود ویدا  صورت  روی مشتاقش نگاه

 :  گفت خنده با

 

 . منه شبیه آره،_ 
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 : گفت آتنا

 

 .  براش  میرم میی_ 

 

 :پرسید لبخند با ویدا

 

 شریفی؟ حسام واسه_ 

 

:  گذشت چیزی   ای   لحظه مغزش کور و  سوت های کوچه پس  از  جایی  یک و

 کرد؟  نمی  آشفته را  فکرش ها مرده کشته این داشت، او با  صنمی اگر

 صنمی؟   چه: کشید خط احتماالت ی  همه روی حسامش نام بالفاصله

 :گفت بیگدلی

 

 !دیگه کنی می ترقه  و تیر  بدبختتو   شوهر اون که زنی می رو  حرفا همین_ 

 

 : گفت تیز  و  خنده  با و  داد باال را  ابرویش  یک گوشی،  غرق طور  همان آتنا

 

 نه؟  دیگه، منه نوبت حاال_ 

 

 قورت کرد می  سعی که ای خنده ی  مانده ته تا انداخت پایین   را سرش  ویدا 

 : ورچید لب بیگدلی. خندید بلند نگار. نباشد پیدا بدهد

 

 !  زدا شه نمی حرفم شماها با! واا_ 
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  که داد حرکت لبش  شکاف روی گرفته، را  زیپ سر که انگار را انگشتش دو

 .بسته  را دهنش زیپ مثال

 

 .گم  نمی هیچی دیگه من؛ از  این... آ...  آ_ 

  

 .  زد غر  نامفهوم و  لبی زیر را اعتراضش ی  ادامه و

 : گفت مادرانه و شمرده شمرده  قهرمانی خانم

 

 ها شما ی همه.  تره  نزدیک آدم به خانواده  از سایه هم. نگیرید  دعوا هم با_ 

  می همو حال  شیم می جمع هم دور وقتی  هر  جا این ما.  منید عزیز مهمانای

 .بینم می ره شما ماه روی  من. کنیم می شاد رو ما دل پورسیم،

 

  می نگاه را قهرمانی خانم سفید و  گرد صورت محبت با  که طور  همان ویدا

 :گفت کرد،

 

  برای که داره نگه ما سر رو رو شما  ی  سایه خدا. بگردم  دورتون من الهی_ 

 .عزیزید هممون

 

...  جوانید شوماها. جان مادر بامیم لب آفتاب که ما. من  برم تو  قوربان_ 

 . کنه نمی  پور آدمه مرد جای هیچی. بکنید که بایستی   زندگیها اووو 

 

 :گفت و پیچاند را هایش لب ابروهایش، بین همیشگی کور گره همان با پارسا
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 !مرده چی  هر پدر گور. شکلت  قربون   جون قهرمانی خانوم  کن ولمون_ 

 

 . بسته  چشم حکم این از  لرزید ویدا  دل ته

  قهرمانی  خانم های حرف حساب طرف را خودش درصد یک  که این  بدون آتنا

 .خندید و کرد اشاره پارسا  به ابرو با کنان  تفریح باشد، دانسته

 . خورد می پوست  با  را  خیارش داشت خیال بی نگار،

 : گفت و گزید لب قهرمانی خانم! که نبود مردها وکیل

 

.  توئه سر ی سایه  تو مرد. نوگو ره حرفا این. من مادر  فرمایشیه  چه این_ 

 .  کنه جذب خودش به خودشه مرد تانه می تا باید زن

 

  و  پارسا ناراضی  هنوز صورت روی  را اش آزموده کار و مهربان نگاه بعد

 : گفت و  چرخاند آتنا خیال بی  ی چهره

 

  ره اینا   عقل، صبر،   نرمی، موالطفت، بانی، مهره. جواهره پره زن وجود_ 

 می سرد آب سوزه، می که بدن. بخوابانه مرده وجود آتش تا بزنه  کار به باید

  تند  زابان با نباید مرده. نوسوجه تا مالن می نرم  زنن، می پوماد روشه ریزن

 . باشه خودش شوهر  دل مرهم که باید زن.  سوزاند دار نیش  و

 

  پارسا. نبود گرفتن قرار تاثیر تحت از  خبری. پایید را  آتنا نامحسوس  ویدا

 .بود شده باز هایش  اخم کمی رودربایستی توی

 

                   لیلی_ بر_سالم#

 41_قسمت #
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.  خورد حرص و کرد شکایت چیز همه از  پارسا. زدند حرف   دری هر از

  کنایه  و گوشه از عطایی،  خانم جز به البته  را، بقیه غرض بی هم باز بیگدلی

  اش جذبه و  استایل و  شریفی حسام از   حسابی تا  هم آتنا. کرد مند بهره هایش

 .نداشت بر دست نکرد،  تعریف

  اثاث برای  که خندید  می و بود انداخته  پا روی  پا ریلکس مبل، روی نگار،

  پارسا  برای اعصاب دیگر. نزده ها  وسیله به دست هنوز بعد، روز سه کشی

  برای  تشر و  غر  با موبایلش، چندم تماس  با و نگار خیالی  بی از بود نمانده

 بعد ساعت نیم. رفت عجله با و کرد خداحافظی همه از  سرسری پسرهایش،

 .  شد سرپا هم بیگدلی  خانم. برود که بلندشد  هم عطایی خانم

 

 عالی همیشه مثل! جان  قهرمانی خانم نکنه درد دستت_ 

 

 قابل؟  چه و نکرده کاری که گفت هم قهرمانی خانم

  ترجمه به باید. شد رفتن ی آماده هم ویدا . رفتند و کردند خداحافظی همه از

 . داد می  انجام  افزار نرم  توی را تجاری واحد طراحی  و رسید می اش

  و او  ی  سینه روی گذاشت را سرش  و  نگار سراغ رفت صدا  و  سر بی رادین

 :گفت ویدا به و کشید دست را  او سیاه موهای نگار. بست را  هایش چشم

 

 .شدیم راحت رفتن مزاحما تازه حاال؟  کجا_ 

 

 .عزیزه من مهمان. نوگو  ره حرفا آ! جان مادر خداست حبیب مهمان_ 

 

 . نبود حواسم  ببخشید! چشمم_ 

 

 : گفت ویدا
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 . دارم کار_ 

 

 بیشتر؟  من از_ 

 

 گرفتی؟  کارتن. نه  که تو از ! خب نه_ 

 

 . کرد نوچ  نگار

 

 .میاره بهزاد شب_ 

 

 . برداشت  میز روی  از را  موبایلش  ویدا

 

  زحمت. نکنه درد گلتون دست جون قهرمانی خانوم. بگو خواستی  کمک_ 

 .دادیم

 

  می نایلون توی  را  ویدا  های سفارش داشت آشپزخانه توی از  قهرمانی خانم

 . گرفت را  نایلون  ویدا. گذاشت

 

 . ریزم می  کارتتون به فردا. نکنه درد دستتون_ 

 

 . ندره قابل_ 
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 .قابله صاحبش_ 

 

 . بوخودا _ 

 

 .کردند می تن  را مانتوهایشان داشتند هم نگار و  آتنا

 .بود ایستاده نگار کنار آویزان  ی لوچه و لب  با خوابالود رادین

 

 . بچه اون  داره خواب_ 

 

.  آورد  را میوه ظرف   هم نگار. آشپزخانه توی برد  را پذیرایی  های ظرف ویدا

 .بود ایستاده در دم آتنا

 .در سمت رفت و گرفت  را رادین دست نگار

 :گفت  نگار آسانسور  توی.  آسانسور سمت رفتند و کردند خداحافظی

 

 ! نروه رو  بیگدلی این خدایی_ 

 

  بعد. زد لبخند  و کرد نگاه بود، چسبیده نگار  تپل پاهای  به که رادین به ویدا

 : آتنا به کرد رو

 

 داشتی؟ دوست بود؟  چطور خب_ 

 

 . ور یک کرد  کج را  هایش لب آتنا
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 . میره سر م حوصله که من واسه نبود بدک  ی ی  ای_ 

 

 :پرسید و  نگار به کرد رو

 

 شاغلی؟ تو_ 

 

 نع_ 

 

 . شه نمی پیدام خونه  تو من خونه؟   تو  کنی می چیکا_ 

 

 .داشت الزم بیگدلیو  حرفت  این االن_ 

 

 .خندیدند تایی دو

 

 ! چپیا باهاش خیلی_ 

 

 .ذاره  نمی نصیبت بی ترکشاش! نخور غصه_ 

 

 . زد  برق اش کرده عمل  بینی روی نگین. باال  داد را  اش چانه آتنا

 

 ! عمرا_ 

 

 میری؟  سوالر کجا_ 
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 آباده یوسف ... پگاه_ 

 

 رفتی؟   جا همون هایالتتم_ 

 

 .  اش شالقی موهای به کشید دست آتنا

 

 .آره_ 

 

 چند؟ _ 

 

 .شه نمی قد این کوتاهه موهات تو. تومن یه_ 

 

 .کردند خداحافظی آتنا  با و شدند  خارج  نگار و  ویدا. شد باز آسانسور در

  با که کرد می فکر قهرمانی خانم به  و  کرد می باز را در  قفل طور  همان ویدا

 رسیده دوران  به تازه حاال تشکیالت،  و رفاه و  شخصیت و اصالت همه آن

  از. اندازند می تکه  و کنند می نگاهش باال از بیگدلی و  عطایی مثل هایی

  از  و  کند خواهی عذر او   جای خواست می دلش. بود زده  خجالت  ها آن رفتار

  به و  را قهرمانی خانم  نفس عزت و بزرگ  دل شناخت می  ولی بیاورد در دلش

  دوباره و کند اشاره  مالحظه بی آدم یک  خردی بی به داد نمی اجازه خودش

 . برنجاندش

 

                   لیلی_ بر_سالم#

 42_قسمت #
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 دست بود، خواب پکر که رادین و نگار برای  پاگرد توی شدن، داخل از  قبل

 :گفت نگار. داد تکان

 

 . فعال فدات،_ 

 

  این ی همه مثل  خانه. داد تکیه در به  را اش شانه یک. بست را  در تو آمد

  می که مدرسه. بود ساکت و تاریک بود، گذشته حسام بدون که سال هشت

 کرد، می کار ها آموزشگاه  یا مدارس توی التدریس حق که سالی چند و رفت

  کسی وقتی خانه به  گذاشتن پا از بود بیزار  همیشه اش،  مجردی دوران توی

  و دارد خون سرطان مامان فهمیدند دفعه یک وقتی ژیال، عروسی  از  بعد. نبود

  شان خانه گرمای و نور  از  توجهی قابل   بخش رفت، دست از هم بعد ماه شش

  باید که طور  آن  هم حمیرا مهاجرت و ازدواج   و بابا فوت از بعد.  رفت هم

  زندگی برای هنوز بودو  جوانتر خیلی. نفهمید را ساکت و  سرد ی خانه معنی

  را رکود و تنهایی واقعی  معنی. داشت ها برنامه و امیدها  خودش شخصی

 داده پا سال سه از بعد که عسلی  ماه سفرشان، اولین  توی که فهمید وقتی

  کرد، جدا در از  را اش شانه. کشید پر  جا در تصادف  توی حسامش  بود،

 .   کرد روشن را  چراغ و برد دست

  مهم اما ترین ساده خالی  و سرد ی خانه   با شدن مواجه سال،  هشت این  توی

 .  برداشت سر از  را شالش. بود غمناکش موقعیت ترین

  کار سر هنوز حسام رسید، می که راه از مشترکش، زندگی کوتاه روزهای آن

 .  است  گیر دل و سرد خانه که بود نیفتاده فکر این  به وقت   هیچ او ولی بود

 .  کرد آویزان خواب اتاق در پشت  رختی جا روی  و  آورد در را مانتویش

 زندگی. گشت برمی غروب حوش و  حول  حسامش.   نبود دلگیر و سرد چون

 .کرد می زندگی و گذاشت می موسیقی رسید، می که راه  از . داشت جریان
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.  برداشت را ترجمه  های برگه ی دسته. اش  دیواری ی خانه کتاب سمت رفت 

  حمیرا . شد بلند  موبایلش صدای. بیفتد پیش کلی توانست بعد ساعت یک تا

 . تلگرام  از بود

 .کرد لمس را  را  سبز ی دایره لبخندی  با

 

 مطوری؟  چطور. خودم  آجی سالااام_ 

 

 :  کرد شکایت حمیرا

 

 تو؟  کجایی_ 

 

  بعد و بود نکرده  حوصله اما بگیرد  تماس او با خواست  می بود روزی  چند

 . بود رفته یادش هم

 

 . نشد بزنم،  زنگ  خوام  می روزیه چند_ 

 

 :خندید

 

 خبر؟  چه راهی؟  روبه خوبی؟ ! دیگه نداری  افتخار _ 

 

 .خندید هم ویدا

 

 چطوره؟   فرزین  خوبن؟  پرهام و پریسا خوبی؟   تو. خوبم   قربونت آره_ 
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 .  خوبن   اونام آره_ 

 

 . آمد خط ور  آن از  فرزین صدای

 

 . بمون ما پیش  وقت چند  بیا کنم راضیت گه می. رسونه می سالم فرزین_ 

 

 . نکنه درد دستتون. باشه سالمت_ 

 

 بفرما_ 

 

 : فرزین به رو شود می دور صدایش

 

  مو زبونم دیگه  که من! لجباز نشه، خارج   ایران از کرده نذر  ویدا . بابا نمیاد_ 

 چطوره؟   ژیال. درآورد

 

  نمی را  حمیرا  سوزی دل  سر از های  سرزنش جواب هم اول  همان از ویدا

  انتخاب انداختن  جا  برای. آورد می جا  به را اش  بزرگتری سال ده احترام. داد

  می را خودش کار سکوت در. کرد نمی جدل  دیگران با اش  زندگی سبک و ها

 .کرد

 

 .  زدیم حرف دیروز خوبه،  هم ژیال_ 

 

 :کرد گله بود، شده ناراحت آشکارا  که حمیرا
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  من از  خبر یه  جیکین تو  جیک  دیقه به دم بابام؟  زن ی  بچه  من فقط! آها_ 

 ! گیرین نمی

 

 .  بود نگرفته  تماس حمیرا که شد می ماهی سه -دو  

 

 . بهت زدم زنگ  پیش هفته دو_ 

 

  سرم من حاال. ناسالمتی بزرگترم خواهر کشی؟  نمی خجالت! هفتههههه دو_ 

 کنی؟ من از  یاد یه نباید  نداری کاری که تو گرمه، زندگی و کار با

 

  حمیرا  کرد، می چت ژیال با ساعته  چهار  و بیست شان  نفره سه گروه توی

 . داد نمی افتخار

 

 زدی؟  زنگ تو  االن شد بد حاال_ 

 

 :  گفت زور به

 

 . حال  هر به...  نشد که بد  نهههه،_ 

 

                   لیلی_ بر_سالم#

 43_قسمت #

 

  تو جای.  استخر  بریم قراره  فرانسیس و  پریسا  با فردا چطوری؟  دیگه خب،_ 

 خالیه  ژیال و
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  ماجرا حقیقت  نوبت حاال شد، خالی دلش و کرد را  عادتش طبق های شکوه

.  کلوپ توی گردی شب. سن رود اطراف  زدن چرخ . استخر به  رفتن: بود

 .ورزشی باشگاه

 . خندید

 

 !خالیه" جدا  مختلط استخر تو ما جای! آره_ 

 

 !شمام گیرین می سخت! بابا  برو!...  اه_ 

 

 . کرد تاکید  ویدا به 3امگا منابع و  غذایی مواد کالری میزان ی درباره

 

 میدی؟ ادامه و  پیالتس_ 

 

 3امگا غذایی  مواد کدام: پرسید می االن  اگر.  خاراند را ابرویش  باالی  ویدا

  را  او  های حرف . آمد می ذهنش  توی بود، بلد قبل از  که ماهی فقط دارند؟ 

  ی دایره کنار  اسمش  که  خطی پشت این را حواسش. بود  نداده گوش  اصال

 .بود کرده پرت افتاده، سبز

 

 .نمیرم دیگه نه... چی؟  ها؟ _ 

 

 ...خب؟  چرا !  توام... وا_ 
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 می ناراحت دارم خطی پشت گفت می حمیرا به. نشنید را  هایش حرف ی  بقیه

 . شنید می را ها  بیب بیب که خودش. بود تازه داستان یک خودش  این و شد

 

   داری؟  خطی پشت_ 

 

 . زنه می زنگ بعدا نیست مهم آره،_ 

 

.  بولینگ بریم که داد گیر پرهام اومدم،   که کار سر از... پس  خب!... آها_ 

  فکر زنه یه. داد  حال  خیلی. رفتیم  ژاکلین و  اوژن  با تایی چهار   باالخره خالصه

:  گفتم. فرزین  به چسبیدم  رفتم. داد  نهاد پیش  بهش  تنهاس، فرزین بود کرده

 !دادن من به  قولشو اول!  مادموازل ببخشید

 

 .شد شنیده ور  آن از  فرزین صدای.  هوا رفت قاهش قاه

 

 !کنم  وفا قولم به بیا_ 

 

  می خودش. نگفت چیزی  ژیال مالی  مشکل از . زد حرف  هم دیگر دقیقه بیست

 : بود معتقد همیشه اما دانست

 . بکند مردم مشکالت قاطی  را خودش نباید آدم: یک 

 .کند درخواست بیاید باید دارد مشکل کس هر: دو

 . نیست" هرکس" و" مردم" آدم،  خواهر که  کرد نمی بحث او با 

 . آمد می حسابش  توی روزها همین  و بود انداخته جریان   به را وام ویدا

 .  گذاشت خانه  کتاب روی را گوشی
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  به باز. کشید پیش را اش  ترجمه. کن ولش  نه، بزند؟  زنگ اش  خطی پشت به

 .کرد نگاه گوشی به نیست؟  زشت. افتاد فکر

  به خشدار  و  آرام  صدای. تماس روی  زد. برداشت را  گوشی. هست چرا

 . آمد استقبالش

 

 تماس دوباره خودم خواستم می! شدم سورپرایز  انصافا!...  ویدا خانم! به_ 

 .  بگیرم

 

 هستین؟  خوب. بدم  جواب  تماستونو نتونستم ببخشید شریفی، آقای سالم_ 

 

   خوبی؟   تو.  خوبم من بله،_

 

 . خوبم ممنونم،_ 

 

 باالخره امروز... کنم  می ردیف فرهنگیو ی  کافه یه ی  برنامه دارم مدتیه_ 

  طراحی گروه مورد در. دارم دکوراتور به  نیاز. گرفت قرار اختیارم  در مکانش

 ! پرفکته کردم، سرچ شما

 

  آرزوی  براتون! جالبه  خیلی"... فرهنگ کافه. "دارین لطف ممنون،_ 

 . کنم می موفقیت

 

  و دیزاین  برای  اول. کنم همکاری به دعوت ازت  خوام می"! مون"برا_ 

 هستی؟  دکور؛

 

             لیلی_ بر_سالم#
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 44_قسمت #

 

 . کنیم می صحبتم . گیرم می عکس  و  بینم می میام کنید لطف آدرس_ 

 

                              *** 

  و بود داده تکیه  اش  خانه هال ی پنجره وسیع ی شیشه  به را  اش شانه یک 

  آن از   را  شهر ی  شبانه  زیبای انداز  چشم. کشید می سر را  اش نسکافه لیوان

  یک  بود؛ کافه  یک  فکر  توی  پیش ها مدت از.  زد لبخندی. کرد می تماشا باال

  پروژه و  دکترا ی  نامه پایان بابت سرش قدر آن اما. فرهنگی و  خاص ی کافه

  فکر فرصت که بود شلوغ...  و  فیلم و  فیلم تله و مدت طوالنی تاریخی ی

  شده مارگزیده عاطفی ماجرای هر  از  دیگر طناز، از بعد. کرد نمی پیدا کردن

  هایش مندی عالقه به  پرداختن و کار  با  و بود رفته خودش  توی بیشتر . بود

  قدیمی رفقای  از  تا دو-یکی با دفعه یک . بود کرده مشغول حسابی را  خودش

  بکر، و خاص  جاهای یا  کویر توی  عکاسی برای و  گذاشت می قرار اش

 .  زد می غیبش

  دانست نمی و  کرد می بازی آهستگی به لیوان توی   نسکافه ی مانده ته با

  به که رضا  با مالقات آن  از بعد. بگذارد جدید  حس این روی باید نامی چه

 دیده را سلیمیان رضا هم دیگر بار چند  بود، شده ختم ویدا دیدن و دورهمی

  مسائل مورد در نداشت عادت. بود  شده ماجرا ی ادامه  جوی پی  او  و بود

  دلش راه توانست می تیام  خواهرش  فقط. بزند حرف دوستانش با اش  شخصی

  را هایش سکوت  یا بکشد بیرون  زبانش زیر از چیزهایی گاهی و  کند پیدا را

 .  برسد نتیجه  به و کند معنی

  یکهو زد، می حرف ها زن از که اش همیشگی عادت  به بنا رضا  روز، آن

 .  بود  گفته ویدا از باشد، خورده ای جرقه ذهنش انگار

 

 . نیست فیک خودشه، جورایی یه.  ببینیش باید  حسام، جالبیه زن_ 
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 .  ویدا  روی بود شده دقیق منتقدانه و  میل بی او  و

 

 . نکنه صاف مماغتو دماغ بپا! ها چغره المصب! بدون ولی_ 

 

 .بود کرده اخم سلیمیان به  جدی او  و

 

  تو از کی من. میندازی محبت دالالی یاد  آدمو. رضا دیگه شو خیال  بی_ 

 دادی؟  گیر  خواستم کیس

 

  و   بود خندیده غش  غش کیفور اش،  لوله توی زمخت صدای  آن با سلیمیان و

 . بود کرده تکرار هی

 

  آره؟  محبتم دالل من دیگه حاال ! ناموس بی_ 

 

  رضا؟  ذاری نمی کنار میدونیتو  چاله  ادبیات این تو_ 

 

 مادرم نه بوده، مهندس بابات مث بابام   نه دکترم؟  آقای تو مث من مگه. نه_

 منم. داده می ملت دست پز مامان ایرونی  غذای داشته، مطبخ  من بابای . دبیر

 .بوده روییم پر  از رسیدم جا  هر  به بینی، می که

 

 می نشان دور  از را راه بزرگ  که  هایی چراغ دار پیچ  ردیف هایش چشم

  قرمز و زرد  های نور و  بود خاموش  ها خانه اکثر  چراغ. کرد دنبال دادند،

 .  خورد می چشم به  ها ماشین متحرک

 .  بود گذاشته قرار ویدا با عصر فردا برای . بود دستش توی هنوز  لیوان
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  و  بخرد  جمهوری یا  بهارستان حوالی قدیمی ی  خانه یک داشت خیال  ها قبل

  شهر این یکهو.  خرید  کرج توی را ملک  این  اما. فرهنگ  کافه به کند تبدیلش

  هم بسیاری کار جای.  هوا و آب خوش و  جور  و جمع. بود شده جالب برایش 

  نام  ذکر با را گروه اعضای کارهای  نمونه مفید، هنری گروه پیج  توی. داشت

  دانست نمی. بود کرده جلب را نظرش ولی،  ویدا کارهای.  بودند زده طراحش

  بیفتد راه تا کند می انگولکش چیزی  یک دانست می فقط است، مرگش چه

 ! فراری زن این  دنبال

 

                   لیلی_ بر_سالم#

 45_قسمت #

 

.  شد روشن آشپزخانه جلوی گرد خوری نهار  میز  روی اش  گوشی ی  صفحه

 .  سراغش رفت

 

 میای؟  فردا" 

 

 .  بود تیام

 : نوشت برایش 

 

 "   میام" 

 

 :نوشت دوباره کرد که ارسال

 

 "  خوبن؟  بابا مامان" 
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 "  خوبم منم خوبن، " 

  لبش روی لبخندی. بود گذاشته هم قرمزی لپ ملیح لبخند استیکر یک

 . نشست

 

 "تو؟  نداری خواب شب نصفه پرسید؟  رو تو  حال کی" 

 

 "  میرن خودشون به  کم یه  جغدا خواهر " 

 

 .آمد هم دیگر  پیام  یک پشتش

 

 " داداش  خان مستونته جیکه  جیک شبی نصفه بینم می" 

 

 .دانست نمی  را چرایش  اما. بود جا حالش. گفت می راست

 

 ! " رفتی گم  دیگه مدل یه انگار اما همیشه؛ مث نشدی گور  و گم مدتیه" 

 

  منظورش  بپرسد  خواست نمی. زد خواهرش  هوشیاری و  تیزبینی  به پوزخندی 

  می اتفاق داشت که را  چیزهایی خواست نمی چیست؟ " دیگر مدل یک"  از

  فی" و"  آید پیش  چه هر" روند همین.  کند تعبیر و بشکافد خودش  برای افتاد،

 . بود آمده خوش  مذاقش به" البداهه

 

  رفتی ف  گفتم! باباااا  خیال بی راهووووو؟  همه این میره کی اووووه" 

 !"داداش  خان  بدوزیم لباس باید انگار!  که فرحزاد
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 . زد می چشمک بار شیطنت استیکرش 

  حرف به و کند تفسیرش  طور  این  کرد نمی وجود احدالناسی  هیچ! سرتق 

  فهمید  وقتی سالگی چهارده توی  که  نامرییست موجود همان این. بکشدش

  کرد تا سنگین  سر پدرش و مادر با  هفته دو و کرد بغ رسد، می راه از دارد

  دل و بود رسیده راه از  تیام که بود خوب  چه! کنید نمی  مرا  آبروی فکر: که

 : بدهد رو خواست نمی  حال  این با . بود شده  شان همه گشای

 

  خواب فردا  بخواب  برو.  دوزی می و  بری می خودت  واسه گی می چی" 

 ."  نمونی

 

 ".  بخیر  شب گی، می راست تو! اوکی" 

 

 "   بخیر شب" 

 

 .شد روشن اش  گوشی صفحه دوباره بعد دقیقه پنج

 

 ."  بخر   تقویتی قطره  کامیل برای بگم بودم داده اس  داداش،" 

 

 "خرم می"

 

                   لیلی_ بر_سالم#

 46_قسمت #

 

                          *** 
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  سرویس برای برود که بود شده  پرایدش سوار پارسا  خانم پارکینگ،   توی

  توی   اخم همیشه مثل که پارسا. کرد پرسی  احوال و سالم  ویدا  با. ها بچه

 :گفت بود، اش  استخوانی  و سبزه صورت

 

 .بامداد  خانوم برسونمت جایی  یه تا بشین_ 

 

 . میرم خودم شما،  برسین کارتون به_ 

 

 بان سایه پشت  ی  آینه. موهایش روی گذاشت را را اش  آفتابی عینک پارسا

 . پایین داد را

 

 . بیا  جایی،  یه تا مسیریم هم_ 

 

 شده تتو  ابروهای  آینه  توی پارسا. جلو صندلی روی نشست و  کرد تشکر ویدا

 .  کشید رویش انگشت با و  باال داد را رنگش  آجری ی

 

 .دراومده  حمید صدای.  کنم نمی وقت کنم،  ترمیمش برم باید_ 

 

 :کرد نگاه  ویدا به

 

 .  ریخت پسرا سر همش من مال. داری ابرو تو! حالت  به خوش_ 

 

 .گفت می را هایش حاملگی
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 . میاد  پیش  بعضیا  برای_ 

 

 . گرفت عقب دنده تیز

 

 چیه؟   اه. ناجور  آورد،  لک  خواهرم_ 

 

  هیکل  توی مردانه پیراهن و خانگی کن  گرم شلوار. کرد باز  ریموت با دررا

 .  بود زده باال را  اش  چهارخانه بلوز های  آستین. رقصید می الغرش و ریز

 : گفت نفرت با. داد  نشانش پارسا. شدند رد  باردار زن یک  کنار از  کوچه توی

  

  توی افتاده راه رو رو سحرخاله  ی کله!... بفرما! زن بدبخته آی... اه_ 

 .شکم اون  با  خیابون کوچه

  

 .زد لبخند او  اعصابی  بی از ویدا

 

 .  خوبه  براش زدن قدم.  صبحی اول حاال  نخور  حرص شما_ 

 

 :گرفت هم را  ویدا دامن پارسا حرص

 

  باور! کن نگاش! جون بامداد خانوم  بدبختی  دنبال میره!... هه... زدن؟  قدم_ 

  بارداری آخر  ی  هفته تا  حسابی و  درست کار کدوم توی.  میزاد بعد هفته کن

  کار؟  سر میرن

 

@Vip_Roman



 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  125 صفحه  _____________________________________________________________________________

 .برسونیدش  کوچه سر تا  کنید سوارش خب_ 

 

 :گفت مخفیانه و یواش  و انداخت باال   شانه. خوابید شورش دفعه یک پارسا

 

 ! کرد اعتماد شه نمی که غریبه  به ! بابا خیال  بی_ 

 

 . کشید ماله فوری  زده، حرف  پهلو دو که فهمید پارسا. خندید ویدا

 

 . شدن  گرگ مردم! خانومی که شما نسبت بال_ 

 

 .کرد اشاره  پایش  پایین به 

  

!..  وهللا. میذارم دستم دم تنهام ماشین تو وقتی  بینی؟  می  و فرمون قفل این_ 

 .  کنی  اعتبار  تونی نمی تم سایه به. شده خراب جامعه

 

 . گرفت زیر  را عابری  ی سایه و  خیابان توی  پیچید 

 : گفت مالیمت به ویدا

 

 . میشینا پیر نخورین، حرص  قدر این_ 

 

 :گفت و شد خیره خیابان  به حسرت با پارسا

 

 .  رفت شدیم پیر!  خانوم ای_ 
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 مگه؟ سالتونه  چند بود؟   کجا پیر_ 

 

 :گفت ذوق با فوری  زن

 

 خوره؟  می چند_

 

  ویدا . بشنود هست چه آن  از  کمتر را سنش دارد دوست طرف  یعنی سوال این

  و حدس  توی کرد سعی. بود ساله  پنج -چهار و سی. شد دقیق  اش  چهره به

 :گفت فریب دل لبخندی با. کند سرحالش و بیاورد دست به را او دل گمان

 

 . شه می  تر  نشین  دل و تر جذاب تازه سی ی دهه  اوایل توی  زن یه_ 

 

 اعصاب آن با که پارسا برای  نه اما نبود غلط  حرف  این. گفت نمی دروغ

  می ساختمان توی دادش و  جیغ صدای مدام. بود برده بین از  را  خودش خراب

  سال پانزده حداقل  از بعد.  بود نگرفته سخت کم برایش  هم زندگی  البته. پیچید

  ی  خوابه یک  آپارتمان یک  توی بودن مستاجر گذشت،  می ازدواجش  از که

 .کرد حسابش رفت  پیش و رفاه بتوان که نبود چیزی  آن متری شصت

  روی را انگشتش.  داد نشان خودی  پارسا صورت توی  دخترانگی لحظه یک

 .زد دید آینه  توی را خودش و  خندید ملوس کشید، عمیقش اخم  خط

 

 !بگین شما که این مگر_ 

 

 :داد افسوس به  را  جایش برق سرعت به خوشی
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 . راحتی نداری  بچه_ 

 

 .داد تکان  سر مالیم ویدا

 

 . شیرینه حسابی اما  سختیه، و  بزرگ کار خیلی  داری بچه قبوله،_ 

 

 . هم توی رفت دوباره پارسا اخم

 

  تا سه بین میشم خفه  دارم. کندن و  پوستم  ها سوخته پدر بود؟  کجا شیرین_ 

 . خونه  تو پسر

 

 .بود کرده حساب  پسر  هم را شوهرش

 

 . ناشکریه.  پسر  گل تا  دو این زندگیتونن  نمک  و لطف. جور این نگید_ 

 

 : گفت ناچاری  و  تسلیم  با باشد، تلویزیون دوربین روی به رو  که انگار پارسا

 

 . کنم نمی  که ناشکری... نه_ 

 

  کمتر سرعتی  با  را ماشین. دارد نگه  او  تا کرد تشکر ویدا راهی سه نزدیک

 .  افتاد هیجان به  دوباره. چرخید ها ماشین بین مراقبش نگاه. کشاند راست به

 

 .بامداد  خانوم برسونمت_ 
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 . تعارفش از  زد لبخند ویدا

 

 . شما قربون_ 

 

 .رسونمت  می! وهللا_ 

 

 .پارسا خانوم کردی محبت خیلی  رم جا همین تا_ 

 

  و   حسام گیر  هم خدابیامرزی یک  وسط  این  و دادند  هم تحویل  تعارف کلی

 . آمد پارسا مادر

  انرژی  همه آن که اعصابش   بی ی همسایه شدن دور به متاثر و شد پیاده ویدا

  برد، می هرز چیز  همه سر خوردن  جوش و  حرص پای  داشت را  اش بالقوه

  ها آدم به جایی  یک  کاش. ببرد زندگی از  لذتی که آن بی دوید می. کرد تماشا

  جوش درمان بی درد این. خانواده و  خود کردن آرام هنر. دادند می یاد آرامش

  روی بدجور فقط کرد نمی شرایط  شدن بهتر  به کمکی هیچ تاثیر  بی های زدن

  کنار  تا دانستند می کاش. تاکسی ایستگاه سمت رفت. بود شده مته همه روح

 .ببرند را  لذتش و ببینند دارند که را چیزی  آن باید همند

                   . 

 

                   لیلی_ بر_سالم#

 47_قسمت #

 

  هوای  بود، شده بلند  که صبح سر. داشت قرار   نیم و  نه ساعت شریفی با 

  قدم نم نم صبحگاهی خنک هوای  توی که این  بود، سرش توی گذار و گشت
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  طی تاکسی با  را بعدی مسیر. کند تماشا را  شدن بیدار حال  در  شهر  و بزند

  لذت اندازش چشم از و  بنشیند آرامش با توانست می که جایی به رسید و کرد

  ورزشی ژاکت  و  شلوار با پیرمردی. نشست  آالچیق چوبی نیمکت روی. ببرد

  پارک  دور باریک مسیر توی شمشادش شاخ اندام  و اسپرت دار لبه کاله و

  و  دختر. بود دو حال  در او  از  فاصله با  هم دار سال و سن  خانم  یک. دوید می

.  بودند رفته خلسه  به هم بغل  توی نیمکت روی ای ساله  هفده-شانزده پسر

  های گربه برای  دستش توی نایلون از   ها درخت بین  ای ساله چند  و چهل  زن

 و دست خاکستری-سفید ی گربه یک.  ریخت می غذا دورش، شده جمع

 .سایید می زن پاهای به را  خودش بود، کشیده باال  را پاهایش

  یک. برسد زمین  به تا بود مانده  بود، کرده روشن را  ها درخت سر آفتاب 

 . بدهد  نشانش را گربه حرکات تا چپش سمت برگشت شوق  با لحظه

.  حاضر زمان به  برگشت. بود ثانیه  صدم یک فقط. رفت  اش چهره از  شوق 

  و  است خودش  فقط. نیست کسی ی شانه به شانه دیگر که آورد یاد به جا در

  کمی. غمی هر مسئولیتی، هر شوقی،  هر  داشتن نگه برای خودش، های شانه

  بهترین  او  هنوز. کرد نگاه نبود، و  بود کنارش که مردی روشن جای به

  بگیرد، آرام دلش تا بشنود او را هایش حرف  خواست می. بود مخاطبش

  کند، گله دیگران از  او  پیش کند، مشورت او با بدهد، نشان او به را ها دیدنی

  رفتن، صدقه  قربان  از  بزرگی حجم. کند لوس را خودش  کند، ناز او   برای

  تلمبار وجودش توی  کردن خرج  عشق خالصه گرفتن،  آغوش در بوسیدن،

  گرفتن آغوش در به میل شدت از. نداشت  هم اطمینانی سوپاپ هیچ و بود شده

 . آمد می بند نفسش داشت حسام

  روی حال بی هایش دست. داد بیرون  بینی  از  را دارش بغض  عمیق نفس

  فقط. گشت پارک توی های زوج  دنبال کرد، بلند سر. بود افتاده لباسش دامن

  و ها زن بقیه،. بودند پیچانده را  مدرسه که نوجوان  پسر و دختر همان

 ها عالقه به پرداختن با را  دیگر روزی تنهایی  به  یک هر که بودند مردهایی

 همه. بود باخته رنگ ها زوجیت تازگی. بودند کرده شروع هایشان فعالیت و

 دنبال بودند آمده  و بودند  ناراضی هم شاید و جمع  خاطر  زیادی  هم داشتن از

 .  نفره تک و مجردی کارهای
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 رسیدیم؟  می  جا همین به هم حسام و من: "کرد فکر  خودش  با لحظه یک

 زن جماعت  از هم  سر پشت شد؟  می  منتهی خستگی و روزمرگی به عشقمان

  حرام  زندگی این  توی که کردیم می  فکر دلمان ته و زدیم می غر مردها و ها

 " ایم؟  شده

 هم که شود  نمی. آید نمی در جور  خودخواهی با عشق که دانست می فقط

 با نیست،  خودش عاشق،. باشی خودت فکر به مدام هم و کنی عاشقی

 .  نیست عاشق دیگر دید را خودش  جا هر. است  مخلوط معشوق

 آن. آمدند می  و رفتند می مردم. بود تماشا غرق  چوبی  آالچیق  به داده تکیه

  تا دور که ها درخت  و بود او. بود هاننشسته نیمکت روی کسی صبح  وقت

 نگاه ساعتش  به. کردند می نگاه را چیز همه باال از و بودند  ایستاده دورش

. شد بلند. گذرد می زود زمان نباشی که منتظر! زود چه.  بود ربع و نه. کرد

.  پیوست می پارک  گیاهان سایر به نشست می بیشتر . بود شده خشک  تنش

 ها آدم که بود فهمیده تجربه به. رسید نمی قرار  به بعد  ساعت نیم از  زودتر

 .  تر  قول بد تر،  شاخص چه هر نیستند، قول خوش  اکثرا 

 .نکند دیر  ازین تر  بیش که کرد تند پا فکر  این با

 

                   لیلی_ بر_سالم#

 48_قسمت #

 

.  رسید بود کرده پیامک برایش  شریفی که آدرسی به ده به ربع یک ساعت

  با خلوت و آرام  خیابان  به رو . رو پیاده  از  باالتر پله سه  تجاری ملک یک

 .  شیک و مرفه  ای  منطقه در  چنار قدیمی  و بلند درختان

  بر. بود درست کرد، چک  را  پالک.  گذراند نظر   از را  ای شیشه تمام ورودی

.  افتاد ایکس رنگ سیاه ی دبلیو  ام بی به چشمش. شد می متر ده حدود ملک

  یک  کافه، داخل  شکل مستطیل فضای انتهای. بود رسیده زودتر شریفی پس

  را ای شیشه سنگین در. بودند داخل  هم نفر  چند انگار و بود   حصیری پاراوان 

  تکیه  اف  دی ام کار  میز به   بزرگ و  خالی فضای  ته مردی. داد فشار داخل  به
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  مو فیلمش گریم برای  که است شریفی حسام کرد فکر لحظه یک. بود زده

  فضای  توی  رنگ نباتی  های سرامیک روی کفشش ی پاشنه  صدای. گذاشته

  به و شد خارج  پاراوان پشت از  دیگری مرد. رسید می گوش  به بلندتر خالی

 .  آمد او سمت به دیدنش محض

 

 چطوره؟  شما حال  ولی، خانم سالم_ 

 

  بسیار مرد این  از را او بود مایل  شریفی حسام  پس. زد لبخند آگاهانه ویدا

 .  کند مخفی خودش به شبیه

 

 . تاخیرم  از  خوام می عذر خیلی. بخیر  صبحتون. شریفی آقای سالم_ 

 

  و  برداشته میز از  را اش تکیه  است،  شریفی برادر بود مطمئن که دیگر مرد

 .بود او  رسیدن منتظر

 

 :گفت دوستانه لبخندی  با بود، رسیده او به که شریفی_ 

  

 کردی؟  گیر ترافیک  تو. نداره  ایرادی_ 

 

  خودمانی آخرشان، تماس و مالقات چند  مثل لحنش  و  تر  پایین  صدایش تن

 .بود

 : گفت ویدا

 

 . رفت دستم از زمان نبودم، ترافیک  تو نه،_ 
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 رو؟  جا  این کردی  پیدا  راحت! اوکی_ 

 

 . حوالیو این شناسم می. بله_ 

 

 . کافه انتهای طرف به شدند قدم هم

 .انداخت  اطراف به نگاهی

 

 .مناسبیه جای  نظرتون  مد کاربری  برای _  

 

  را او حرف و کرد رنگش  ای سورمه  جین  شلوار جیب توی را  دستش شریفی

 . کرد تایید سر با

 

 .  بخیر  روزتون خانم، سالم_ 

 

 . بخیر هم شما روز  ممنونم، سالم_ 

 

 : کرد معرفی شریفی

 

 . برادرم رهام_ 

 

 . ولی خانم_ 
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  رهام اما داشت  لب به لبخند ویدا. کردند خوشوقتی اظهار  مودبانه دو هر

 . بود دوخته او به  را تیزش نگاه  و بود  جدی شریفی

  نفره تک راحتی دو از  یکی روی  نشستن به دعوت را  ویدا دست با شریفی

  قرار   او  از فاصله  با که دیگر راحتی روی  هم شریفی  و نشست  ویدا. کرد

  چلیپا سینه روی را ها دست و بود  زده تکیه کار میز به دوباره رهام. داشت

 . بود انداخته  هم روی را پاهایش مچ. بود کرده

 . کرد اشاره  خالی فضای به دست با شریفی

 

 .  مریعه  متر سیصد متراژش همینه، فضا_ 

 

 . داد تکان سر ویدا

  نمونه گالری، از. کرد خارج  دیپلماتش مدل چرم  کیف  توی از را بزرگش تبلت

 .شریفی دست داد را  تبلت و  کرد باز را  قبل های کافه پروژه

  

 داشته استایلی  و سبک  چه کار مایلید که بفرمایید و ببینید رو ها نمونه_ 

 .باشه

 

                   لیلی_ بر_سالم#

 49_قسمت #

 

 .شد می دقیق بعضی روی و کرد می رد سریع را تصاویر بعضی

 

 دارید؟  ذهن توی تصوری چه  خودتون چیه؟  نظرتون مد تم_ 
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 .کوتاه مبل به بود داده  پشت راحت و مسلط

 

  فرهنگ  و کتاب جذابیت نباشه، خشک . باشه صمیمی  و  گرم فضا مایلم_ 

.  بشه حفظ توش بخش هر بودن دنج حال عین در. باشه داشته جریان توش

 . آرامش  در و باشن راحت خودشون فضای توی ها مهمان

 

 :کرد تکرار آهسته و کرد کج  سر ویدا

 

 ... بخش هر بودن دنج_ 

 

 :داد ادامه  لحظه چند از  بعد و

 

  ی  نفره چند میزهای همین یا خاصی؟   چیز یعنی" بخش... " ام... مایلید_ 

 منظورتونه؟  معمول

 

 . بود برداشته دست کارها نمونه تماشای از  شریفی

 

 ... خب اما  گفتم منظور  بی_ 

 

 :گرفت را  او سکوت ی ادامه ویدا

 

 .  گرفتش  منظور به شه می اما_ 

 

 :انداخت  باال  ابرو یک
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 . خوبیه ی ایده_ 

 

 انداخت  چین  بلندش پیشانی روی  و برد  باال را ابرویش  دو لبخند با شریفی

. 

 کسب حس  ؛"مشتری" نگفتین. اومد خوشم" مهمان" ی واژه اون از_ 

 .نیست کار در درآمد

 

 . افتخار و  حظ  با  دیگری دقیق،  و  تیز یکی. رفت باال برادرها ابروی  یک

 

 بینید؟  نمی  شو بقیه_ 

 

 . داد پس ویدا  به را تبلت شریفی

 

 . کافیه همین_ 

 

 نظرتونه؟  تو  رنگایی چه_ 

 

 .خودتون انتخاب به_ 

 

 نور؟  گیاه، متلایر، مهمه؟  براتون المانایی  چه بردن کار به_ 

 

 :کشید ریشش به دست شریفی
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 !برن می لذت هم آدما خوندن  کتاب از حتما.  خوام  می گیاهو_ 

 

 . الکچری رستوران توی ویدا نظر  اظهار به بود ای اشاره لبخندش و  حرف

  او    ظن  احتمال  صحبت، توی  کردنش وارد با تا کرد نگاه  شریفی رهام به ویدا

 . ببرد بین  از  را

  

 . انسان و گیاه بین جذابه بستان بده  جور یه. موافقم_ 

 

  گوشه! نزند حرفی بودند سپرده یا.  انگار بود سکوت مود توی  شریفی رهام

 .  رفت باال زهری  پر  لبختد به لبش ی

 .دارد کشتگی پدر  او با رهام شد مطمئن ویدا  لحظه یک

 . فهمید  را این  هم شریفی حسام

 .کرد نگاه دستش روی زمخت ساعت به

 

 .  مقدم با  قرارت نشه دیر جان رهام_ 

 

 .انداخت نگاهی اش  مچی ساعت به هم رهام

 

 . میرم االن_ 

 

 . نری در کوره از  نداره، اخالق  مقدم باشه، حواست_ 
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 ! دارمش! اوکی_ 

 

  با و کرد کالسیکی خفیف ویداتعظیم  به  رو  کرد، جفت پا  برداشت، را کیفش

  های پاچه تا داد می تکان آهسته  را پاهایش و بود شده پا  سر که برادرش

 :داد دست شود، صاف پایش  توی لی شلوار

 

 . فعال بینمت، می_ 

 

 . خروجی در سمت رفت سبک و  نرم هایی قدم با

 

 . طرحتم منتظر  من پس_ 

 

 . داد تکان سر ویدا

 

 بریم؟  کجا  حاال.  تو  با خبرش_

 

 .  سخته براتون شما ولی دارم دوست  روی پیاده که من_ 

 

 .انداخت  پایین سر لحظه چند شریفی

 . بشکند را سکوت تا شد منتظر ویدا

 

                   لیلی_بر_سالم.

 50_قسمت
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 :گفت قهرمانانه و آورد باال  را سرش. نکشید طول خیلی

 

 .بریم_

 

  اما  ردیف هم را  خالی رستوران   طول.  سرپاشد آرام لبخند  همان با ویدا . ایستاد

  احوال  ی لحظه  از  که شریفی حسام خوشبوی  عطر. کردند طی هم از  فاصله با

  ریزی اخم با. بود کرده پر را سرش تمام  حاال بود، خورده مشامش به پرسی

  بیشتر  کمی را فاصله. بپراند را مزاحمی فکر بخواهد که انگار داد تکان سر

  احترام  به  را سرش . کرد باز را   در شریفی ای، شیشه  ورودی نزدیک. کرد

 دلش. خندید صدا بی  ویدا. انگلیسی های لرد شبیه. کشید کنار  و آورد پایین

  می حتما عبور هنگام بود، خودمانی او   با کمی اگر. خواست شیطنت یک

 :گفت

 

 !لورد مای تنکس_

 

  باز ریموت با را ماشین در که شد منتظر و  برگشت او سمت به رو پیاده  توی

  ویدا.  رفت جلو قدمی.  کرد قفل را  آن کلید با  و شد خارج در از  شریفی. کند

 .  گشت می چیزی دنبال  کیفش توی

 

 نمیای؟ _ 

 

 :کرد اشاره ماشین به

 

 ریم؟  نمی ماشین با_ 
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 .کرد می  مزه مزه را شاقش تصمیم  داشت شریفی

 

 . ریم می پیاده! نع_ 

 

 . شد خیره  شریفی های چشم  توی ای لحظه ویدا

 . داد خیابان  به را  نگاهش و برید  را اتصال   این سریع

  ازاین. کرد نگاه را ساعت و کشید باال کیف از  نیمه را موبایل . افتادند راه

 می بود، کرده پیدا او  از مدت این  توی که شناختی با. شد  متاثر سبک  تغییر

  سر روی را  دارش لبه کاله شریفی. نیست راحت برایش کار این که دانست

. کرد نگاهش ویدا . بود چشمش روی مارکدارش دودی  عینک و بود گذاشته

  را انفرادی محبوس یک  حال انگار.  رسید می نظر به راضی اما معذب کمی

 . آمده جمع میان به ها مدت از پس که داشت

  حس ویدا .  بود مانده محروم آن  از  ها سال او  که بود  موهبتی بودن عادی

  سرایت زود خیلی  نبودن، بخیل  شرط به.  مسریست خوب  حال.  داشت خوبی

  در ویدا  و کرد می باز ها آدم به رو  ای دریچه داشت شریفی حسام. کند می

  تا گرفت می حرف  به را او باید. بود همراهش آلود اضطراب  خوش حال این

  از.  بود  دنج و خلوت  عبورشان، محل فرعی خیابان. باشد  اطراف  متوجه کمتر

  بند پیش  با که جوان  کفاش. کردند عبور کفاشی کوچک فلزی  ی دکه یک کنار

  در. افتاد شریفی به نگاهش کشید، می سیگار و بود ایستاده دکه کنار  کثیفش

  اش  شقیقه کنار  را  دستش لبخند با. بود  لبش گوشه سیگار.  شناخت را  او  جا

  که فاصله. داد جواب خودش مثل را   او  حرکت هم شریفی. آورد پایین و برد

  کمی را آن و عینکش به برد دست  شریفی. کرد نگاهش خندان ویدا گرفتند،

  یک  با که کسی مثل و کرد نگاه  ویدا به عینک  کنار از  کرد، دور  چشم از

 : گفت کند می نگرانی تقسیم قدیمی رفیق

 

 . نبود سخت
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                   یلیل_بر_سالم.#

 51_قسمت #

 

 : کرد دییتا را  حرفش سر، تکان  با دایو

 

 . نبود نه،_

 

  قصد انگار که ی فیشر. آمدند یم دور از  بازنشسته، دار سال  و سن مرد تا دو

 .کرد محکم چشمش یرو را  آن دوباره بردارد، را نکشیع داشت

 

 . دیخر ی م نکیع و  دار لبه کاله  دید یم رو قلنبه  یپوال  اون ی همه_

 

 ! داشت طنتیش دا یو ی صدا و لحن. خورد  جا یفیشر

 

 ! گاردتونمیباد مثال منم_ 

 

  زد،  یم نئون اش زده رونیب  یتابلو  که یامالک. شد بلند ی کم اش خنده یصدا

  دار صدا  دایو  نداشت ی رادیا.  بود خلوت  ابانیخ. بود دهی بلع را  مسن یآقا دو

 . گذشت یفیشر فکر   از ها نیا . بخندد

. کرد نگاه  او   به گناهکارانه و گرفت دهانش ی جلو را  دستش یفور دایو

  و طراوت  با جوان دختر  کی  او لحظه نیا  یتو بخورد قسم بود حاضر  یفیشر

 .بود  آمده در پرواز به نگاهش.  بود طانیش
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  بهیغر مرد کی  ی جلو  که نبود ها یباز  جلف نیا  اهل. گرفت گاز  را  لبش دایو

 .  برود هوا اش  خنده ی  قهقه

 آهسته ییها گام با و  بود کرده شلوارش بیج ی تو  را دستش دو هر یفیشر

 .کرد یم  حی تفر  زنان قدم تر،

 

 گفتن؟  انیمیسل یآقا دم؟ یم انجام  یداخل یطراح دیشد متوجه کجا از_  

 

  خوش یصدا  آن  اما. کند پرت زنانه ی خنده کی  از را  او  حواس  خواست

 شده رهیذخ یفیشر حسام ذهن ی تو د،یشن  یم دوم بار یبرا  که خاص آهنگ

 .بود

 

 . گفت رضا بله_ 

  

 . هستن ینیکارآفر  آدم انیمیسل یآقا_ 

 

  به نسبت را دا یو ز یر طعنه. دیخند و  انداخت نییپا را  سرش یفیشر حسام

 . بود کرده افتیدر  ان،یمیسل یگزارشگر

  

 ؟ یدار تو ندارم، یتیشکا که من_ 

 

 .دمی م انجام کارمو من_ 

 

 : کرد اضافه  یفی شر را اش ادامه
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 . ی ریگ یم پولتو و_ 

 

 . زد لبخند خانمانه و کرد نگاه جو کنار درختان ینارنج ی ها برگ  به دایو

 

 . نداره قابل البته_ 

 

  حاال ال؟ یژ. متراژ آن با شاپ یکاف کی کامل ن یزاید. داشت که است معلوم

 . کندن چاله بود زود

 

 . نداره رو  تو قابل  جدا.  بود یشوخ_ 

 .دمید دقت با  کاراتو  نمونه که بخصوص 

 

@kanalneynar 

 

                   یلیل_ بر_سالم#

 52_قسمت #

 

 . سرش کوچک تکان  کی با کرد باز  و بست  چشم دایو

  

 . لطفتونه نظر_ 
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  لب آن با ببرند  را دلش بودند خواسته ادیز. شیبرا بودند آمده عشوه ادیز

  از  پر. شده اغراق!)  اگزجره یها مژه آن اسلوموشن حرکات با! یبادکنک یها

 (ملیر

  آب پر  یها ییدلربا کوران وسط. شانی صداها کردن رتریز  و  کردن تر  نازک با

  ها نیا صورت،( یعیطب )نچرال  ی اجزا ن یا نال، یاورژ  کیمیم نیا  تاب، و

 . ستین ک یف او گفت؛ یم راست انیمیسل. خاصند یهمگ

  شمرده یها  قدم  با مطمئن ی فاصله با  دایو. بود کرده ساکتش فکرها نیا

  برگ و شاخ  ی ال از  آزاد ی پرنده  کی آواز  یصدا. بود حرکت در کنارش

  غول اهیس کروز  لند کی عبور . بود هاشان گوش نوازش  بلند، یچنارها

  ن یا انگار. دو هر بودند آرام.  دیکش  خلوت ابانیخ  رخ  به  را ابهتش  کر،یپ

  بیج  یتو  را شیها دست دایو. بود شان یکالم هم  از  ییجز هم سکوت

  بود ییرو ادهیپ  کف به نگاهش و کرده کشیکالس ی زهییپا  رنگ  اهیس یمانتو

  یم خط شیرو  یبازرگان  امیپ کی  مثل دارش پاشنه یها  کفش زیت  نوک که

 .  انداخت

 

 قراره میش یم دورتر و  دور نتونیماش از  میدار ما که طور  نیهم وقت اون_ 

 شتون؟ یپ اد یب تا  دیکن صداش بشکن هی  با زورو  مثل

 

 .  دیخند یفیشر حسام

 

 . ارنشی ب گم یم ها بچه به_

 

  ریز کن گوش حرف   ی بچه چقدر. پولدارها نیا دارند یجبروت پر  یایدن 

 ! است دستشان

 

 !دیدار  یراقی به حاضر  یها بچه چه_ 
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  یم راه  منوال نیهم به  را شیکارها که بود ها سال. فکر یتو رفت یفیشر

  از  یلیخ  انجام افتاد، گردش به حسابش  یتو درشت یها پول   یوقت  از. انداخت

  کی زدن محض به بود ها سال. گفت یم راست دا یو. نبود شانش در کارها

 . دندیرس  یم سر تاخت به شی تورنادوها بشکن،

  است هنوز که هنوز  پولدارها یای دن یتو  انگار کرد یم  فکر تاثر با دا یو و

  هنوز. است  برقرار  یتیرع ارباب  ن یقوان  همان هنوز. نشده یصنعت انقالب

 . اند خدمت حال در سخت چنان هم  ها آدم. اند نشده گرفته کار به ها نیماش

 

 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

@kanalneynar 

 

                   یلیل_ بر_سالم#

 53_قسمت #

 

 :کند رفو را اش  برداشته خش  ی وجهه خواست یفیشر

 

  ،یکار یها پروژه و  م نامه انیپا خاطر به. هامه برنامه  ریمد رهام برادرم_ 

 رهام... رهامم. کنن یم خرج مرام و  دارن لطف دوستان. دارم وقت قیض

.  خودش خاص  ی بستونا بده با  میدار یخوب رفاقت ما. جداست حسابش  البته

 م؟ یکن یم یرو ادهیپ میدار کنه ینم تتیاذ  کفشا ،یراست

 

 :گفت رو  خوش  و  راحت

 

 .  نه نشه، ن یاز تر  شیب_ 
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 .  زد لبخند یفیشر

 

 .  هست خوب ی  کافه هی اطراف  نیا گفت یم ها بچه از یکی! یاوک_ 

  

 

  رفتند راست سمت یچوب ی ها پله از. بود کیتار  و خلوت  کافه نییپا  ی  طبقه 

  فاصله با یفیشر  و  رفت یم جلو جلو  دا یو. بودند چیمارپ و  کوچک ها پله. باال

  یها ینورپرداز با بود کیتار  هم باال ی  طبقه. سرش پشت پله سه ی

  کوچک  ی پنجره  دو با داشت را  یجنگل  یچوب ی کلبه ک ی دکور. یموضع

  و  ها پوش وارید  پوش،  کف  نفره، دو  یها یصندل  و زیم. ابانیخ  به رو یچوب

 اهانیگ. بود شده کار ی بدو و یجنگل  ی ا وهی ش به و چوب  با یهمگ سقف

  زانیآو  سقف  از  جا به  جا نور،  نیتام  یبرا   کی هر کنار ی هالوژن با یآبشار

. داست قرار ییانتها  ی پنجره کنار که یزیم سمت رفت نگاهشان دو هر. بود

 .  بودند  دنج و کوچک ی  دونفره زیم همان موافق  کالم، یب. کردند نگاه هم به

  و نامرتب  بلند ل یسب و  شیر با  ی الغر اریبس جوانک  شدند، که جا  به جا

  با و سالنه سالنه کرد یم هیگر تنش  به که یاهیس شلوار و گشاد شرتیت

  جانی ه. خورد کهی دید که را  یفیشر حسام. سراغشان آمد   زانیآو یها دست

 :گفت زده

 

.  قوربون نیاومد  خوش یلیخ!  یزیسورپرا  چه! خدا ای! ی فیشر ی آقا! عح_  

 !امام به آخرتشه! یواا . هنوز دنیند رو شما ها بچه! گرم دمتون بابا

  

  و  آرام و نشست دوباره. داد دست او  با بود، ستادهیا  احترام به که یفیشر

 : گفت خوددار
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 !زمیعز یمرس تو،  قربان_ 

 

  صورت عرض سرتاسر خندانش  بزرگ دهان و شد پا  به  پا اقیاشت  با پسر

 . پوشاند را اش  یاستخوان

 

 !ها خوره  یم رقم  یتوپ داستان امروز  بود افتاده دلم به مادرم جون_ 

 

  یخاص ژست با و دیکش بلندش یمو  یال را  اش دهیکش فی ظر انگشتان

 .کرد قالب شلوارش بی ج  گوشه را شستش

  چند  و داد هیتک چپش  ی پا یرو   شیها چشم  یتو  برق  و ز ی آم نیتحس لبخند با

 . شد  حسام  ی رهیخ  لحظه

 .داد یم رنگ را صورتش یخوددار لبخند چنان هم یفیشر حسام

  

 !محبتت  از  زمیعز ممنونم_ 

 

 . شد خم سمتش  احترام با  و تند. افتاد دا یو ادی تازه  جوان

 

 . خانوم نیاومد خوش یلیخ_ 

 

 .کرد تشکر و داد تکان سر  لب به لبخند دایو

 :یفیشر به کرد رو دوباره پسر

 

   ؟ یندازیم ما با یسلف  هی  یفیشر آقا_ 
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 : گفت لبخند با و داد تکان سر داشت، عادت کامال درخواست نیا  به که یفیشر

 

 . کنم  یم خواهش_ 

 

 یگوش. کرد  کینزد او   سر به را  سرش و  شد خم. یفیشر سمت آمد پسر

 .گرفت نفره دو عکس کی   و برد  باال را اپلش

  عکس یتو مبادا  بود  نگران و کرد یم نگاه را دو آن لبش یرو لبخند با دایو

 :گفت و  داد نشان یفیشر به را عکس مشتاقانه  جوانک. باشد افتاده

 

 !  ولیا.  کامنت و ک یال از ترکونهیم جو ی پ ینی_  

 

 یشکالت کی ک تکه دو با  را دایو ی  الته  و یفیشر حسام یاسپرسو  باالخره

 .رفت و گرفت سفارش
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  را اش  تنه و گذاشت ی چوب  کوچک و  گرد زیم یرو  را  شیها آرنج  یفیشر

  ش یابروها. آورد در چرخش به کافه یجنگل  یفضا  یتو  را نگاهش.  داد جلو

  نداشت، سرش با یمرز  خط گرید  که بلندش یشانیپ یرو  و بود داده باال را

  دیکش یل شلوار  پشت بیج  از  را دارش قواره و  قد لیموبا. بود انداخته  نیچ

 . شیتو کردن جو  و جست کرد  شروع و.  رونیب
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 ام، یت.  رهیغ و سازها قهوه و دار مهمان. دهیم رو  روهاین  جذب بیترت رهام_ 

 

 . کرد نگاه  دایو  به و  آورد باال ل یموبا از  را نگاهش

 

 . کرده یطراح  رو ها بچه  فرمیون ی  خواهرم،_ 

 

 . دا یو طرف  گرفت را لیموبا

 

 . نشونیبب_ 

 

  سر با ل، یموبا گرفتن بدون. کرد جدا یصندل یپشت از  را اش  هیتک یکم دایو

 .کرد نگاه  ریتصو به کج

 : داد تکان او سمت را  یگوش یفیشر

 

 . تاس  چند..کن نگاه  خوب ریبگ_ 

 

  به و  گرفت را یگوش یباال  دایو. گرفت انگشتانش  نوک با  را یگوش نییپا 

  کمر از که بلند رنگ  یالجورد یمانتو  با یمانکن ریتصو. کرد نگاه صفحه

  ترنج کی د، یرس یم هم به طرف دو که یی جا باالتنه، وسط . شد یم فون

 . پرکار  بزرگ

  بزرگ و  فیظر  و  کار پر  ترنج همان. بود لباس پشت  ریتصو  یبعد عکس

 .   بود غالب ترنج  یتو  زرد و  دیسف یها  رنگ. بود شده کار کمر تا لباس پشت
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  و  بایز. رهیت  یا  سورمه شلوار و  راهنیپ . بود انیآقا لباس بعد عکس

 .  کیکالس

 : گفت لبخند با دایو

  

 .  خواهرتون به  نیآفر. لهیشک و برازنده یلیخ_ 

 

 .کرد نگاه یگوش به ی فیشر. داد پس  یفیشر  به را یگوش

 

 . یدیند و  رشیپذ  و  ریمد لباس  طرح_ 

 

 .دایو سمت گرفت را یبعد عکس

 مرد. هم کنار  مرد و زن مانکن دو ی مجسمه. یگوش یرو شد خم  دایو

  یمشک یمانتو زن  و  یکاربن گردن دستمال با  اهیس ی مردانه شلوار و  راهنیپ

 .  یکاربن یکراوات  ی  قهی با بلند

 . بود هم  ست دو نیا لباس

 . دیپرس دایو

 

 ر؟یمد_ 

 

 . طرح به شد رهیخ  تیرضا با.  خودش سمت برگرداند را  یگوش یفیشر

 

 .نشسته  شما خدمت_ 

 

@Vip_Roman



 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  150 صفحه  _____________________________________________________________________________

  ک ی. یصندل به داد هیتک. دیکش عقب را دایو کالمش بودن یخودمان و  طنز

 .بود مانده فیبالتکل شی ها لب رو لبخند. بود گم  انیم نیا  یزیچ

  یزیچ یآگاه بدون  یفیشر اما او؟  به داشت یدخل چه.  دینپرس را سوالش 

 .داد را  دا یو سوال جواب که دیپرس
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 ؟ یکن قبول که باشم دوار یام تونم  یم... رشویپذ_ 

 

 .  باال رفت دایو  یابروها

  جور   اش یمنف جواب  یبرا  را کلمات نیبهتر دارد دایو  دیفهم یفیشر حسام

 .کند یم

 . ردیبگ را تصادف یجلو  بخواهد  انگار. باال برد را شیها دست

 

  هر. خودت امور  ،یداخل یطراح ترجمه، . ستنین کم هات مشغله دونم یم_ 

  نتونستم و  یا گهید مطمئن شخص  گرفتم، مشورت رهام از  و  کردم فکر یچ

 .  کنم دایپ

 

 : داد ادامه خاضعانه
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  ی کافه هی  نیا  البته خب. ستی ن شانت در یکار نی چن یکن فکر دیشا_ 

  به... خاطر  به. باشه یهنر-یفرهنگ پاتوق هی تونه یم. ستین یمعمول

 ...  خاطر

 

 . گذشت بودن" یفرهنگ  معتبر پاتق"  ی برا لشیدل ریخ  از

  تر  سخت را  کار  هاتش یتوج. بود شده تر  یناراض دایو دهان حالت و نگاه

 . بود کرده

 

 تو،  مثل  ی تیشخص حضور_ 

 

  ینم تا  او. کرد نگاه بود،  بزرگ" نه " ک ی که دایو  ی چهره  به و کرد مکث

 .  گرفت ینم  قرار   یدیتمج چیه  ری تاث تحت خواست،

 

  یب کمک ما فرهنگ کافه ی تو  تو حضور. نکن عجله" نه" گفتن یبرا لطفا_ 

 .  من به  هیرینظ

 

" ما" کدام ؟ " ما  فرهنگ کافه. "گرفت را  شیها چشم شدن گشاد ی جلو  دایو 

 یما" همان  قطعا.  انداخت باال شانه ذهنش یتو ا؟ ی خودشان یما احتماال؟ 

 که یسفارش سمت به دیچرخ  سرش. نبود کار در یگرید یما". خودشان

  یگلگل کت و یهنر  یمتر سه شال با  بود یجوان  دختر بار نیا. آمد یم داشت

  و دست به ینی س. اسپورت  کفش و  ی شلوار جوراب ،یارتش   سبز دامن یرو

 .شد یم کینزد کند،  کم ذوقش از پرده دو یکی داشت  یسع که یا  چهره با

  ظرافت  به شیصدا کرد، باز که دهان.  یفیشر سمت رفت خجولش  نگاه ی فور 

 .بود آزاد یها پرنده یصدا  یآهنگ خوش و

 

 . یفیشر یآقا سالم_ 
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 . دیچرخ دایو  سمت به رو مودبانه

 

 . خانوم سالم_ 

 

 : کرد میتقس گمنامش و  معروف یمشتر دو  هر نیب یمساو را نگاهش  بار نیا

 

 . نیاومد خوش یلیخ_ 

 

 . دادند را استقبالش   جواب لبخند با  دایو  و یفیشر

  هم بعد. مقابلش گذاشت و  گرفت را  دایو  سفارش ینعلبک ی   گوشه جوان دختر

.  ها چنگال  و  شکر ظرف ک،یک  برش  دو یدست شیپ  و  یفی شر یاسپرسو

  هر. شد خم یکم محترمانه یفیشر و  دایو  به رو و گرفت دامنش  ی تو  را ینیس

 .کردند تشکر دو

 

 ست؟ین  ی امر. جان نوش_ 

 

  ی تو.  گرفت فنجان دور را  دستش کی  یها انگشت یفیشر.  رفت و  نبود یکار

 .کرد یم نگاه را فنجان

 

 .  بود بلد خوب کارشو_ 

 

 .برداشت  چنگال  با را یشکالت کیک از  یکم دایو
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 . نهیهم منم نظر_ 

 

  بخواد اگر . کافه یبرا ؟ یریبگ شو  شماره یکن یم لطف. گهید زحمت هی_ 

 .بذاره  کنار رو جا  نیا

 

 .کرد نگاه رفت یم ن ییپا ها پله از داشت که دختر به دایو

 

 . باشه_ 

 

  بخت دم یها دختر  ی جلو راه نیب که دار  پسر یمیقد ی مادرها ادی دفعه کی

 دهان ی تو  را شی ها لب. افتاد گرفتند، یم را منزلشان آدرس و شدند یم سبز

 یم بهانه  دنبال و بخندد داشت ازین  دیشد. ردیبگ  را اش خنده ی جلو تا دیکش

 . دیچرخ وارهای د و سقف  یرو نگاهش. گشت

 

 . دهیم دست بهش بودن تارزان  حس آدم  جا نیا_ 

 

  یخوب بهانه  حاال  هم دایو. شد بلند اش خنده و کرد نگاهش متعجب یفیشر

 . بود کرده دایپ  دار عذب جوان مادر  رل به دنیخند  یبرا

 .دیلرز یم خنده از  شیها شانه و  بود  انداخته نییپا را  سرش یفیشر حسام

 

@kanalneynar 
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  دایو  به و کرد کج سر خندان یها چشم و دهان با و یصندل یپشت به داد هیتک

 .  کرد تمام را خنده  و گرفت او  از  را نگاهش دا یو. شد رهیخ

 

  یرانیا یسنت  یالمانا که دیلیما فرم،  لباس به توجه با.  یزیچ  هی یراست_ 

 .  باشه  کار یتو

 

  با. دهیکش شی پ  را کار بحث ،یمیصم  جو نیا  ریی تغ یبرا  که دیفهم یفیشر

 .گرفت دست به  را فنجان ی  دسته و  انداخت یشان یپ به  نیچ ح یتفر

  

 . اوهوم_ 

 

 .  بود دایو  ی رو هنوز نگاهش.  برد لب به را فنجان

 :دکور فاز  یتو  رفت دایو

 

 . دهیم جواب خوب.  داره ادیز کار ی جا  یرانیا  یسنت با مدرن سبک  قیتلف_ 

 

 زده ز یم از شی پا. یصندل به بود داده هیتک و  بود خورده  را اش قهوه یفیشر

  مورد در را دایو ی ها حرف داشت مسلطش و راحت ژست  یتو  و رون یب بود

 :گفت شیها  حرف   ی ادامه در دای و . داد یم گوش کار

 

  برم تون  اجازه  با.  دیریبگ تماس بود ینهاد شیپ  و دهیا ا ی یسوال زمان هر_ 

 .گهید
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  نگاه را ساعتش  و  چرخاند  را دستش مچ فقط . نداد حالتش  در یریی تغ یفیشر

 . کرد

 

 . شنی لوک سر  برم دیبا منم. برمت یم بمون_ 

 

  دم برد را یگوش و  کرد انتخاب را شماره. برداشت زیم  ی رو  از را  لشیموبا

  پسر. کرد اشاره باال  بود آمده قبل قهیدق  چند که یخدمت شی پ  به دا یو. گوشش

 .شد کشانینزد  جوان

  

 ان؟ یب  لحظه چند   دیبگ آورد رو ما  سفارش که یخانم دختر اون به ممکنه_ 

 

  برادرش  با یفیشر  فاصله نیا  یتو . ن ییپا  رفت و  گفت یا  البته ژیپرست  با پسر

  ل یاتومب تا ها بچه از یکی بدهد  را زاپاس چییسو  بود گفته و بود گرفته تماس

 .  اوردیب شی برا کافه یجلو  از  را

  لبخند با شد که کینزد.  طرفش رفت شد بلند دایو . باال آمد خدمت ش یپ دختر

 :گفت

 

 . ممنونم یلیخ تونییرایپذ  از زمیعز_ 

 

 : داد جواب  رو خوش  و مودبانه دختر

 

 ن؟ یبود یراض.  کنم  یم خواهش_ 

 

 .داشتم خودت  با یکیکوچ صحبت  هی فقط. بود خوب یچ  همه زمیعز بله_ 
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 :گفت لبخند با و مودبانه چنان هم بود، خورده  جا یکم که دختر

 

 . خدمتم در من_ 

 

  شدند، که بجا  جا.  نندیبنش زیم نیتر کینزد پشت که کرد اش ییراهنما دایو

 :گفت

 

 ؟یمشغول  وقته  چند. یوارد  خوب کارت تو_ 

 

 بود افتاده رونی ب شال  کنار از  که را  اهشیس یمو ی خورده فر  ی  طره دختر

 :زد ینیر یش لبخند و زد کنار

 

 . کنم یم کار نجایا ماهه سه. یمرس_ 

 

 ؟ یکن یم قبول باشه  یا گهید ی جا نهیزم  نیهم یتو  اگر_ 

 

  پر دوباره اش  کودکانه یصدا چرخاند وارهای د یرو یکم را  نگاهش دختر

 :گرفت

 

 .داره حقوقش  و  طشیمح به یبستگ... امممم_ 
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  لطفا. گرفت  او سمت را  اش یگوش. داد تکان سر یقبل لبخند همان با دایو

 زمان یکم ممکنه. آقا هی احتماال. رنیگ یم تماس باهات.  کن وارد تو شماره

 . ببره

 

 چقد؟  مثال. یمرس باشه_

 

 . دونم ینم_ 

 

 .  برداشت دستش یتو  یگوش از  چشم دختر

 

 ن؟ یمطمئن یآدما_ 

 

  بعد و کرد مکث لحظه چند. زد لبخند اش  ی گر حفاظت  و  یار یهوش به دایو

 :گفت

 

 .  نرو تنها   مصاحبه روز_ 

 

 . رمیم دوستم با_

 

 :کرد تر عیوس را  لبخند دایو

 

 . نباشه دختر  بهتره_ 

 

 . باال رفت شیابروها دختر
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 چرا؟ _ 

 

 .رنیبگ اونو  تو یجا که کنه یزبون بلبل قدر  اون ممکنه چون_ 

 

 .داد پس  را یگوش دختر. دندیخند  صدا یب دو هر

 

 . ینگفت اسمتو . یباش داشته مو شماره زنم یم تک هی_  

 

 سحرناز_ 
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  شدن، گریباز ی برا   مختلف سواالت  و ها گرفتن  یسلف و  ها کردن ذوق از بعد

.  بود در یجلو رنگ اهیس یشاس  ویدبل ام  یب. زدند رونیب کافه از  باالخره

 . شدند سوار و زد را  ریگ دزد یفیشر

  دیترد با  و آرام  او  به لیما یکم یفی شر. بست  یم را بندش کمر داشت دایو

 : کرد شیصدا
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 دا؟ یو_ 

 

  نیا  دنبال دایو. بود مانهیصم دشیترد یحت حالتش،. شد  دیکل هم به دا یو فک

  یتو داشت. داشت فرق  انگار  هم بردنش  نام طور  ن یا  و.  نبود تیمیصم

  ینم یجسارت  یفیشر. نداشت ییجا شیها برنامه  یتو  که افتاد یم یریمس

 .  براند خودش  از را  او بخواهد که کرد

  قبل   با را او دایو  که بود بار نیدوم نی ا. نبود  اول دارید دو آدم آن گرید انگار

 .کرد یم سهیمقا

 :دیپرس کند نگاهش  که نیا بدون

 

 بله؟_ 

 

 .بود شده دارتر خش لیدل نیهم به  و بود آرام اریبس هنوز  یفی شر یصدا 

 

 ؟ یکن یم قبول  رو  کافه_ 

 

  منبع کی  و. بود شغل  کی فقط  کافه.  یوادادگ بدون  و یقو . کرد نگاهش دایو

  یم تازه یها آدم دنید. بسنجد و ندی بب را کار یمدت توانست یم. ثابت درآمد

 .  باشد یا تازه ی  تجربه توانست

 

 .باشه ندیخوشا  برام طی مح اگر_ 

 

  داد رونیب  را اش آسوده  نفس.  دیجو  یم را شیها لب ی گوشه داشت یفیشر

 : گفت و
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 قرارداد؟  یبرا  یایب  یدار فرصت ی ک... ممنونم_ 

 

 . کرد یم نگاهش یشگیهم وقار و  آرامش  با دایو

 

 . کنم تمرکز  روش دیبا.  ام  یطراح ر یدرگ هفته نیا_ 

 

 .  گم یم بهت روزشو  و  کنم یم هماهنگ رمیگ یم تماس رهام با! یاوک_ 
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                   یلیل_ بر_سالم#

 58_قسمت #

 

 هفت  فصل

 

 . چرخاند  دایو  صورت  یرو زی انتقادآم  و  کشدار را نگاهش یفیشر رهام

 

  از  چه و یعموم روابط  نظر   از چه  رو جا  نیا استاندارد  کارکنان هیضرور_ 

 .کنن تیرعا یظاهر یآراستگ و  پوشش نظر

  نیا  حد در که برسد جهی نت نیا   به دایو  که گفت یطور را  ها نیا ی همه

 که کرد یم  وادارش او انیب لحن و چهره حالت یتلخ. ستین استانداردها

 :دیپرس زیآم مسالمت و  آرام  حال  نیا  با. برود و شود بلند لحظه همان
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 بدونم؟  استاندارد  از منظورتونو  ممکنه_ 

 

 : کرد نهاد شیپ نصاب حد کسب ی برا یراه بزرگوارانه رهام

 

 .کاپهیم  مشخصا منظورم_ 

 

 :گفت نبود ندشیخوشا که نی ا  با. کرد نگاه او  ی گزنده حالت  به دایو

 

 .خودم استاندارد  مطابق دارم؛ شیآرا من که دیکن یم مالحظه_ 

 

 .باشه ما استاندارد  مطابق دیبا خب_ 

 

  دوش یرو  را فشی ک بلند بند. نبود گذشت قابل آدم نی ا  ی  جسورانه رفتار

 . گذاشت

 

  رو یمیتا هام مشغله ریسا ن یب یفیشر ی آقا خواست به من. ستین یمورد_ 

  به  اصرار  شونیا که یزمان اون  از ظاهرا.  بودم کرده لحاظ  کافه یبرا

 ارهیبس شما استاندارد  مطابق سیک.  کرده رییتغ استانداردها داشتن یهمکار

 . یفیشر جناب

 

  خدا  از  و سرد خون  ،یچرم یصندل یرو  نشسته ش،یآسا  غول زیم پشت رهام

 :گفت خواسته

 

 . دیلیما طور هر_ 
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 . نبود سخت اصال  بوده، نیهم رهام یاصل ی خواسته  که نیا دنیفهم

  یعنی. بود برخورده تشی شخص به یف یشر رهام رفتار. آمد رونیب  ساختمان از

  دیبگو او  به رهام که بود  یفیشر ی  خواسته نیا بود؟  شده برادرش  زبان او

  بچه دایو بود؟  نشناخته را  او  یفیشر  ماه، چند  نیا ی تو بده؟  رییتغ را ظاهرت

.  کند عوض را اش یپوشش ی دهیعق  ،یمعمول یلیخ کار ک ی  خاطر  به که نبود

  لباس انتخاب در متانت و نکردن شی آرا که باشد دهیفهم دیبا حاال  تا یفیشر

 .ستیاصول  به یبند  یپا  خاطر  به بلکه  قهیسل یرو  از  فقط نه  دایو  یبرا

  تا انداخته یسنگ و دهیفهم ای نشده؟   متوجه حال به تا را ها نیا  یفیشر و

 جذب  در را خودش ی  قهیسل سرخود یفیشر رهام هم  دیشا بدهد؟   رشییتغ

  رفتار چه که باشد طور   نیا اگر کرده؟  ل یدخ برادرش ی  کافه ی برا  روین

  کار شیکارفرما  نظر طبق  دیبا که داند یم یکار تازه هر! یا  بچگانه و بیعج

 .  خودش ی  قهیسل طبق  نه کند

  کار گروه مورد در مهندس با شبی د. دیلرز فشی ک یتو یگوش موقع همان

 . کند خبرش  مهندس بود  قرار و بود کرده صحبت کافه ی  پروژه ی اجرا  یبرا

  بوده شلوغ یلیخ  سرش حتما. بود یف ی شر حسام از امکی پ . آورد در را یگوش

 .بفهمد را  جهی نت که داشته عجله  یلیخ  حال نیع  در و داده امکیپ که

 

 " ؟ یبست قرارداد" 

 

.   بود کرده یشخص نظر  اعمال  رهام. دانست ینم او. بود درست حدسش

 : داد جواب

 

 ."نبود استاندارد مطابق  ظاهرم نه، سالم،" 
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  کوچکتر برادر اگر  نبود او ریتقص. نشست  لبش یرو یبار طنتیش لبخند

  ادبانه  یب رفتار خاطر  به  بود الزم! بود زده حرف بزرگتر برادر  حرف  یرو

 .شود یگوشمال اش
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                          *** 

 

 .شد رهیخ رهام به  ظیغ با  دیشن را انی جر که یفیشر حسام

 

  به گفت تو به یک  ؟ یکن یم خودتو  کار چرا تو  پسر گفتم؟   یچ تو به من هام_ 

  باهاش یکار قرارداد بود بنا  تو ؟ یبزن حرف مو و کاپیم بابت یول خانم

 . یکن نیمع شروط  و  شرط براش  که نیا نه  ،یببند

  

  که هم مو تار هی ! ش یآرا  یب. ستین ی هنر  یطایمح مناسب اون  ظاهر حسام_ 

 . ذاره ینم رونیب

 

 :کرد قطع   تیعصبان با  را حرفش  یفیشر حسام

 

  یظاهر لعاب و  رنگ ی پا ریز  رو آدما شعور گذشته تو و من از! هام_ 

  مارک تا صد. نداره کم  یزیچ  ییبایز  و  یآراستگ از  اون البته   که. م یکن یقربان

 .  کنم ینم عوض پنهانش ی مو تار هی با رو کرده م یگر پوش
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 !هام خودت. یکن یم ی خواه عذر ازش و ی زن یم زنگ خودت

 

 :گفت کالفه رهام

 

  درز ستایژورنال  به خبرش تا میزد ییدو  سگ چه رفته ادتی گه؟ ید طناز هی_ 

  بوک سیف هی   فقط زمان اون پسر.  حسام یش یم ایپاپاراتز ی طعمه نکنه؟ 

  عکس اون. فونهیآ  هی یا  بچه هر دست االن.  نداشتن خبرم ازش  ا یلیخ که بود

  ی م ردتو یجور  ن یا! خانومت  دایو نی هم با. یدیند  نگو و الماس  رستوران تو

 .  ندازنیم راه   پروپاگاندا و زنن

 

 . رفت راه اتاق  یتو و دیمال را گردنش پشت کالفه

 

 . فهممت ینم. حسام فهممت ینم_ 

 

  کار مشغول و نشسته تابش لپ پشت خوددار شهیهم مثل  و سرد خون  یفیشر

 . کرد نگاه را رهام هیسف اندر عاقل نش ی ب کینزد نکیع ی باال  از. بود خودش

 

 . ام  یعوض ژوان دون هی  من انگار یزن یم حرف  ی طور! هوم_ 

 

 :دیغر یعصب رهام

 

 . یکن یم نما انگشت  خودتو  و  یستین  ژوان دون تو  که نهیا من درد_ 

 

 . کرد یم پیتا داشت رهام خروش و  جوش  به توجه یب دوباره  یفیشر حسام
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.  بود  یکار قرار هی الماس  رستوران ه؟ یچ نما انگشت. هام نکن شلوغش_ 

  ه؟ ییآبرو   یب کجاش نیا! ن یهم میخور یم شام  میدار هم ی رو روبه

 

.  یریگ یم شی جد یادیز  ای یریگ  ینم  لیتحو   ویکس ای تو . نکن اهیس منو_ 

 . دایو نیهم مثل

 

  چشم بالفاصله یفیشر حسام که رفت هوا زیآم  ریتحق یطور  لحنش  و دستش

 :رفت غره

 

 . بزن حرف درست. هام باش متمدن_ 

 

 .برگشت تاب  لپ صفحه ی رو دوباره نگاهش

 

 شش و ستی ب زمان  اون من. بود نمایس به ورودم لیاوا   به مربوط طناز_ 

.  بودم زده جانیه و  خام  یلیخ. بودم شده معروف لمیف  تا سه با و بود سالم

 .گذشته سال ستیب
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                   یلیل_ بر_سالم#

 60_قسمت #
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  شروع  شیپ یمدت از  کافه دکور کار. تو آمد  و کرد باز را  یا  شهیش در دایو

  و  ها زخم از  بود پر  وارهاید. بودند کنده کسری را  کف کیسرام. بود شده

  سقف یکار کناف. تازه یها یکش  م یس عبور ی برا کلفت و  کیبار یارهایش

  کار هم بهناز،.  بود زان یآو ها هالوژن سوراخ از ها م یس و  بود شده انجام

 . دیجو یم آدامس و . بود نشسته یکیپالست  ی ه یچهارپا ی رو آلود  خاک  دا،یو

 : انداخت باال تا به  تا را شیابروها یفور  دید که را دایو 

 

  از!...  یوا ! یوا ... دارد هو و یها  که نترس  آن از! خانوما  خانوم! به به_

 ! آخ! آخ... دارد تو به سر  که بترس آن

 

 که دانست  یم. نبود حواسشان.  انداخت کارگرها به نگاه ک ی. دیخند دایو

 . کرد نگاهش شوخ.  گرفته هدف را یزیچ   چه بهناز ی گوشه

 

 ؟ یچطور. ینباش  خسته. سالم_ 

  

 : گرفت را  خودش  حرف  ی ادامه  بهناز

 

 . نکرده رو  گشته، پسره با ماهه چند! الکردار_ 

 

 .کرد اشاره کارگرها به چشم  با و گرفت گاز لب یفور دایو

 

 ؟ یگیم یچ_ 

 

 :دیتوپ  ی شوخ به  بهناز 
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 ؟ یگفت یم بهم دینبا بله؟  منم  با بله، همه با_  

 .  گرفت را بهناز یبازو ری ز. کرد نچ  دایو

 

  جا اون  غاتوی ج  غیج  ی هیبق . ینکرد خبر رو همه تا نی ماش تو  میبر پاشو_ 

 .  بزن

 

 :گفت و کرد بلند را  تپلش  کلیه بهناز

 

 .هست یخبر  هی یگ یم  خودتم  خوبه! آها_ 

 

 : زد پوزخند دایو

 

 ! جورم چه آره_ 

 

  نقره شش و ستیدو موتیر بهناز. شدند رو ادهیپ  وارد بهناز، کمر دور دست

 پشت نشست. شد سوار راننده سمت  از  و  رفت قل  قل  دو، به و  زد را اش  یا

  از  بود انداخته گل  براقش دیسف ی ها لپ. دایو سمت د یچرخ کامل و فرمان

 .جانیه

 :برد  باال را شیصدا

 

 پاره؟  شیآت  یکرد دایپ یعطار  کدوم یقوط از  و یفی شر حسام تو  آخه_ 

 

 :کرد نگاهش کنان ح یتفر دایو
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 ! گهی د منم گنیم که معروف ی  شراره اون_ 

 

 : کرد جابجا را  بزرگش باسن بهناز

 

  دق دارم معروفه یفیشر حسام همون کارفرما دمیفهم که  صب از.  بگو االی_ 

 !ناتو  کاه ر یز آب. بکنم دیبا  تو کله. کنم یم

 

 :کرد نگاه چپ چپ  دایو  به طنتیش با

 

 !بشه کوفتت! کثافت_ 

 

 : کرد اعتراض دایو

 

 !  ایگ یم خوادیم دلت یچ هر! عه_ 

 

  هیفیشر حسام کارفرمامون اسم بامزه  چه گم یم جلوش یه س هفته دو_ 

 ! دهینم پس  نم مارمولک! ها

 

 : کرد نگاه  رهیخ را  دا یو جانیه و  حرص با دوباره

 

 . رو تو من کشمت یم! دایو کشمت یم_ 
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 .برداشت قلب  لیپاست  کی داشبورد  ی رو لون ینا از دایو

 

 ؟ یدیخر قلب بازم_ 

 

 . بگو  االی. قلبه  ممیچ همه. قلبم عاشق من که یدون یم. نکن عوض حرفو_ 

 

 :لپش گوشه فرستاد را قلب دایو

 

 .  دختر  ستین یچیه_ 

 

 :کرد  غنچه را  لبش  بهناز

 

 .ستین نه_ 

 

 : کرد اخم

 

 ! شکمت  ارواح!  هیچیه دنیچرخ  یتیسلبر هی با_ 

 

 .مملکت سانسیل فوق کن، یبددهن کم_ 

 

 :ترکاند بمب ی صدا با  را دهانش ی تو آدامس  بهناز

 

 . سرم ریخ_ 
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 . یذار ینم بینص یب خودتم خوشه نی هم به دلم! خوبه_ 

 

 :دیکش غیج صبر  ی ب بهناز

 

 . بگوووووو و  یفیشر حسام_ 

 

 من دهیفهم بوده  دوست من یآشناها  از یکی  با. یاتفاق! جان  بابا یچیه_ 

 . داده کار نهاد  شیپ  دکوراتورم

  بود یکاف یفیشر اسم. رهیدا یرو زدیبر  را موضوع صد  تا  صفر نداشت  الیخ

 .بزند  دامن درونش آشوب به خواست ینم. بزنند توهم همه تا

 دشیسف یشانی پ  یتو نیچ  تا هزار  هوا  داده را شیابروها یناباور  با  بهناز

 . کرده چپ را  چشمش  کی انداخته

 

 . دایو  نبند یخال_ 

 

 ؟یدونست ینم. بند یخال  دایو گن ی م من به محل  تو_ 

 

 .کرد بدبخت را  اش  افهیق.  اش چانه  ریز کرد غنچه  را شیها انگشت  بهناز

 

 . من جون_ 

 

 .  ستین یمشکوک موضوع  چیه. ستین  یخبر ! تپلم_ 
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 نه؟_ 

 

 : دیپرس اصرارش به توجه  یب دایو

 

 ؟ یدیفهم کجا از حاال_ 

 

 : کرد هم در را اش  افهیق  بهناز 

 

  اون  هیشب چقد  گفتم بهش. گفت بهم  داداشش تلخه، گوشت ارو ی اون_ 

 گفت لبش یال  از  و کرد نگام هیسف  اندر عاقل  ازگل. هیفی شر حسام شههیهنرپ

 .  برادرشم خب

 

 .  دیخند  بلند دایو

 

 .  آوردنت ریگ سفارش نیا با گرم دمت دا یو یول! کوفت_ 

 

  الیخ  یب و یعاد قدر  آن را انیجر هم دایو . شد الیخ  یب باالخره  شکر رو  خدا

  نبود حاضر. دایو   یبرا نبود نیب در هم  یزیچ . نبرد ییبو  یکس که کرد برگزار

  یموضوعات. باشد دار یمعن است ممکن یفی شر یبرا که کند فکر  نیا به

  ش یبرا هم موردشان در کردن فکر یحت. داشتند تابو حکم ش یبرا  نیا هیشب

 .  بود کننده ناراحت

 

  امروز؟  بود  چطور کارا_ 
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  ضمن گم یم بهش یه. بود اعصابم  رو یحساب دماغ گند  رهام نیا.  نبود بد_ 

 .  مخه  تو یلیخ . زنه یم خودشو ساز بازم  میبکن کارمونو بذار ا، ین اجرا

 

  پروژه. کرد بودند انداخته  شیتو یا هسته بمب انگار که  کافه به ینگاه دایو

 یها دهنده سفارش  و داشتند را  وضع نیهم شهیهم اجرا  حال در ی ها

  طرف که خصوصا. شود تمام کار تا کردند یم انفارکتوس بار  هزار یوسواس

 وحشتشان به امر ن یا ، ییایجغراف و  یخی تار یقرار   طبق  و بود زن حسابشان

 . کرد یم اضافه

 : گفت یدرد هم با 

 

 . کارشونو نداره  قبول. ستین لشی م باب زنا با کار. نهی ا  مدلش اون آره،_ 

 .برداشت قلب لی پاست کی  بهناز

 

  نیا  به! لهیوک  سرش ر یخ. قجرش  عهد افکار  اون با کهیمرت کرده، غلط_ 

 بزان خونه  گوشه هنوز دیبا زنا باشه مردا

 

                   یلیل_ بر_سالم#

 61_قسمت #

 

 :دیخند دایو

 

 . بگو قسمتشو نیتر  محرمانه یز یچ  هر از  که توام_ 

 

  پروژه  قضا از . نداره  ونهی م خانما با ست،ین  یا  چاره ام یفیشر رهام مورد در

 . ما دست افتاده
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 .میهاش مهی ند انگار کنه یم نگا یطور ی ریکبیا_ 

 

 .انداخت  باال شانه دایو

 

 . ادیم بر دستش از  غرا  غر نیهم اون.  س گهید کس کارفرما_ 

 

 . لقش_...

 

 :دیپرس 

 

 اجرا؟  سر ومدهی ن یفیشر  حسام نیا  حاال تا_ 

  

 . گشت لشیموبا دنبال فشی ک یتو دایو

 

 .شلوغه سرش نه،_ 

 

 :گفت زده ذوق  بهناز

 

 . کنه مهمونمون توپ  شام هی کنم یم مجبورش  اد،یب بذا_ 

 

  حد  نیا تا آدم  دو نیا  ییارویرو آمد ینم بدش. کرد نگاهش الیخ  یب  دایو 

 . ندیبب  را متضاد
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 بود؟  یراض  شی فرن از  یاتابک_ 

 

 !جورم چه: یعنی که بست چشم لذت با  بهناز

 

 .بود  مونده...  به انگشت!  کردا کف! اوووم_ 

 

 .  هم یتو  رفت دوباره دایو  یها اخم

 

  اون  ننیبب  کنم پخش ایمشتر ی جلو کنم سیوو  زدنتو  حرف  نیا  دیبا روز هی_ 

 . زنه یم حرف یجور چه  خلوت تو  ختهی فره نامدار مهندس

 

.  آورد در کوچک ک یبار رژ  کی زور به چسبانش نیج  شلوار بیج  از  بهناز

 : گفت و  کرد تر یزرشک را شیها لب بانیسا ی  نهیآ  یتو

 

  به  زورت تو وقت اون.  کنند یم گرید کار آن رسند یم خلوت به چون ملت_ 

 دم؟ یم صفا اتی ادب به  کم هی فقط  که دهیرس عرضه یب من

 

 :باال رفت  دایو لب ی گوشه

 

 شد؟ فیرد اقامتت ی برنامه_ 
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  و ...  بازم دادما رزوممو ی همه.  دارن  جذام  ایرانیا انگار!  ثا! ...بابا نه_ 

  خراب  نیاز بشم ترامپ زن شده. رم  ینم رو  از که من!  درک . کنن یم فس

 .چاک  به زنم یم شده

 

 . تمیدوست وطن نیا عاشق همه از  شتریب محاسنت ی همه ن یب از_ 

 

 :انداخت باال شانه عار یب

 

 .نبرم  حالشو که کنم یم یزندگ سال چند مگه!  وطن  یبابا گور_ 

 

 . دهیم سی سرو  بهت بهتر  که ی هتل هی برو باشه_ 

 

.  بود الیژ. شد بلند  لشیموبا یصدا  رد،یبگ را  الیژ ی شماره خواست تا 

 .شد  ادهیپ نیماش از  و  کرد وصل را تماس

 :گفت یی رو خوش  با

 

 .یباش  خبر  خوش.  یخواهر سالاام_ 

 

 .شد پر  گوشش ی تو ال یژ دار بغض و خورده شکست آه یصدا

 

 شده؟ یچ ال؟ یژ_ 

 

 ...   شده گرون خونه داد غامیپ. بنگاه ومدین صابخونه .  دایو  خورد هم به_ 
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 یدلدار کرد یسع. دیشن  را  دارش صدا  تنفس . ماند تمام  نا هیگر  با اش جمله

 .بدهد اش

 

  یم دا یپ رو گهید  یکی. خونه همه نی ا.  سرت یفدا.  برم قربونت! یخواهر_ 

 .  نیکن

 

 :گفت هیگر با الیژ

 

  وق چیه گهید ما. نشده و میکرد  یم حساب روش که  هییجا  نیسوم نیا_ 

 . میبخر  خونه م یتون ینم

 . شد  بلند اش  هیگر یصدا

  الیژ یها هی گر بلند یصدا به داشت متاثر  یا  چهره با  رو ادهیپ وسط دایو

 .  داد یم گوش

 

 . نکن هیگر ی جور  نیا زمیعز. برم  قربونت_ 

 

  جا همه از دستش که آدم. زدیبر اشک  طور نیا  دارد حق  که دانست یم خوب

  باشد قیغر کی  مثل یوقت.  ببرد نفس دنینرس و دنیدو  از  یوقت. باشد دهیبر

 .کرد تالش دوباره دیبا شهیهم اما.  ایدر وسط

 : دیپرس آرام

 

 س؟  خونه محمود_ 

 

 . دیکش  باال  را  اش ی نیب الیژ
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 .  کار سر برگشت بود،  گرفته پاس نه_ 

 

 .داشت  بغض ش یصدا هنوز

 ینم هم ال یژ. باشد خواهرش کنار  و برود توانست  ینم. داشت کار دایو

 . گشت یبرم مدرسه از  ظهر  مهسا. دیایب  توانست

 :گفت میمال

 

.  نخور غصه نینش  تنها.  تون هیهمسا اون  خونه برو  پاشو ،یجون الیژ_ 

 .  ی آبج پاشو

 

 :کرد باز سر  از حوصله یب الیژ

 

 .نباش نگران باشه،_ 

 

 :گفت غصه با دوباره و کرد مکث

 

 . شد بحثم  محمودم با_ 

 

  اعصابش چقدر   نیبب.  کند بحث محمود  با الیژ که بود ها محال آن از  نیا

 : داد اش یدلدار. دهیچ ی پ شوهرش ی پا و پر  به که شده فیضع

 

 . اریب در دلش از اومد.  ی ندار یمنظور  تو دونه یم محمود نداره، بیع_ 

 

@Vip_Roman



 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  178 صفحه  _____________________________________________________________________________

 : گفت بغض با

 

 . م یندار خونه هی ما سال همه نی ا بعد  که توئه  ریتقص همش گفتم  بهش_ 

  

 !الیژ_ 

 

 .  هیگر ریز زد دوباره الیژ

                یلیل_ بر_سالم#

 62_قسمت #

 

 .  باشند هم دور و  کرج ندی ایب نهار هفته آخر شد قرار . داد اش یدلدار یکم

.  صورتش یتو  خورد  گاریس یبو.  شد خم پنجره از . بهناز 206 سمت رفت

 . تکاند انگشت زیر  حرکت با را  گاریس خاک  بهناز

 

 ! نامرد. شدم هتل از منظورت متوجه تازه! خانوم دا یو یآ_ 

 

 :کرد ن ییپا  و باال  را شیابروها یبدجنس  با دایو

 

  مدام تو  یول کنم یم تیرعا من. مینش رد هم ی قرمزا  خط  از  بود شده قرار_ 

 .  یزن یم جر

 

 .باشع!  اوف_ 
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 .  خواباند را یدست  و  چرخاند  را چییسو

 

 ؟ یبار  ی کار!  یاوک_ 

 

 .هیخال  خاک ؟ یکش ینم لباست به یدست هی_ 

 

 . ین یراه. حموم پرم یم سره هی.  نم یماش تو! ولش_ 

 .قربونت  برو باشه،_ 

 

  هیته  به زد زنگ. بود کی ساعت. کافه  یتو رفت. گرفت فاصله نیماش از  و

  ها بچه ی برا   پرس پنج . آورد یم غذا شانیبرا وقت چند  نیا که ییغذا

 .  داد سفارش

 : کار گچ به کرد رو

 

 س؟ آماده فردا  تا وارا ید ساز  ریز  یرینص  یآقا_ 

 

 . چرخاند وارهاید یرو را نگاهش ی رینص

 

 :گفت یشاک_ 

 

 ! مهندس خانوم نه_ 

 

 .شود ینم تمام وارهاید گچ هم گری د روز  چهار تا ردیبگ  شل دانست یم دایو
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 . میکن  نصب رو پوشا کف دیبا فردا  پس . یری نص ی آقا برسون_ 

  

 :داد تیرضا  اکراه با ی رینص

 .حله فردا  پس چشم،_ 

 

 .ناهار ندیایب کرد دعوت همه  از  و کرد حساب دایو . آورد را  نهار کیپ

 

  و نشستند بودند آورده که یموکت تکه  یرو کافه ته کارها استاد و کارگرها

.  اف  ید ام زیم  یرو در کینزد ساز ی چا سراغ رفت دایو. شدند مشغول

  خودش  یبرا  و برداشت لونینا  داخل یها وانیل رول از  را  یکاغذ وانیل

 .بخورد یچا  با  تا آورد در فشی ک از  هم قهوه نبات آب. ختی ر یچا

 

 نباتا؟  آب  اون  از  یدار بازم_ 

 

 . یفیشر سمت  برگشت! بهناز شانس از  گرفت اش خنده

 ن؟ یخوب. سالم_ 

 

 :داد آرام  و  گرم را  دایو جواب هم یفیشر

 

 ؟ یخوب  تو... آره_ 

 

 یمرس. خوبم_ 
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                یلیل_ بر_سالم#

 63_قسمت _

 

  را نگاهش انداخته،  نیچ  یشانیپ و  رفته باال  یابروها با  بیج یتو ها دست 

 : گفت شوخ. چرخاند  کن قلوه ن یزم و سقف و وارهاید یرو

 

  ملکشونو  خاک ی جور نیا  که نیریگ  یم پول  مردم از! خب خب،  خب، خب،_ 

 .  نیبکش توبره به

 

 دستش خنده وسط هم بار  نیا  و. بلند  یصدا  با اریاخت  یب   هم باز. دیخند دایو

  ظاهرا. کرد نگاه سالن ته یها بچه  به  گناهکارانه و دهانش یجلو  گرفت را

 .بود خودشان  کار به حواسشان

 

 . ر یبگ گاز لبتو بعدش بخند بلند بلند یه! گهید بعله_ 

 

 

  خندان  و  زیآم مهر نگاه. داد ادامه دنی خند به صدا  یب و انداخت نییپا  سر دایو

  متوجه دا یو. کرد  توقف شیروزها  نیا  یا یح به ماخوذ  یبانو  ی رو یفیشر

  گرید یچا  کی تا ساز یچا سمت برگشت و  کرد جمع را خنده ینگاه یب. شد

  دا یو. جلو گرفت را دستش کف یفیشر . گرفت باال  از  را ی کاغذ وانی ل.  زدیبر

   نبات آب و گذاشت  دستش کف  را وانیل

 . کنارش انگشت، دو  سر با را  قهوه

  یم حی توض انجام  حال در یکارها مورد  در داشت دایو. کافه یتو افتادند راه

 :  گفت جانیه با باشد، دهید ییآشنا انگار دفعه کی که داد
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 ! خانوم رانیا!  یوا یا_ 

 

 .  نبود یکس. یورود در سمت برگشت یفیشر

  یصورت با و  برداشت ی زیچ نیزم یرو از  دایو.  دایو  به کرد رو پرسشگر

  از  که یزیر فلز قطعه  به کنجکاو یف ی شر. داد یفیشر نشان را  ی زیچ شکفته

  خاطره ی لحن با دا یو . کرد نگاه بود، زده رونیب ز یر یلیخ  چیپ  دو سمتش کی

 :گفت  کی نوستالژ و  زیانگ

 

 .  خانومه رانیا ن یا! ناهاشیا_ 

 

:  که کرد نگاه را دایو  کج کج. کرد هم یاخم  و رفت باال یفیشر ی ابرو کی

 " یا  گرفته را ما"

 

  نیچ  را اش ین ی ب کرده، دایپ  را اش گمشده یباز اسباب که یکودک مثل  دایو

 .دار  چ یپ ز یر فلز به شد رهیخ دوباره و داد

 

  و  چیپ  یقوط  یتو  از  یا  قطعه نیهمچ  الیژ و  من روز،  هی. میبود که بچه_ 

  سرمونو  تموم روز  هی. خانوم   رانیا  میگذاشت اسمشو. میکرد دایپ پدرم ی مهره

 . ش قصه و  خانوم رانیا با  یباز کرد گرم

  ز یطنزآم یت یجد با کرد، یم نگاهش هیسف اندر عاقل لبخند با که یفیشر

 :دیپرس

 

 خانوم؟   ن یا شد یچ! خب_ 

 

 : دیکش آه دایو
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 .  گلدون تو میکرد دفنش. مرد! یچیه_ 

 

 . هوا رفت یفیشر حسام ی  قهقهه یصدا

 

                یلیل_ بر_سالم#

 64قسمت#

 

 ! دایو  نیا بود کن خوب حال  چقدر

 .انداخت  نیزم یرو  را  قطعه خندان هم دایو

 

 خانومو؟   رانیا عروسکتو؟  یانداخت  چرا_ 

 

 :زد لبخند دایو

 

 . شد تموم میکرد دفن خانومو رانیا روز همون ما_ 

 

 .ماند رهیخ  او به یفیشر

 

 ؟ یکن ینم دفن چرا  رو گهید یزا یچ_ 

 

  چشم. کرده اشتباه کند فکر داد حی ترج  اما.  زند یم حرف چه  از دیفهم دایو

 :کرد زیر
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 ؟ یچ مثال_ 

 

 : خواباند  پلک یفیشر

 

 . گذشته خاطرات_ 

 

  لبش ی گوشه. کرد یم نگاهش رفته باال  یابرو  با دایو  کرد، باز چشم  یوقت

 .  باال رفت

 

 قرمزت؟ خط یرو  رفتم_ 

 

 . دیدون یم پس_

 

 .داد رونیب ی نیب از  صدا  پر  را  نفسش یفیشر

 

 خودشون ی برا آدما. تمومه گهید مرگ از بعد. استیدن نی ا مال آدما یسخت_ 

 .  رفته که یاون یبرا  نه  رن،یگ یم عزا

 

 . یفیشر  ی آقا ستین تموم_ 

 

  فلسفه نیا . ندارد قبول   را یفیشر تز. بدهد ادامه  را گو و  گفت نیا  خواهد ینم

 : دیشن یم ها یلیخ  از  ها سال نیا  را
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 ."استیدن نیهم جهنم و  بهشت. است تمام  نجای ا زیچ همه"

 

 :بود گفته دلش ی تو شهیهم و 

 

  کفش از گرید زنان ی همه ییدارا نیتر ساده ،ینابخشودن گناه کدام با" 

  چرا شده؟  جهنم  مستوجب او  چرا  است، یدن نیهم جهنم  و بهشت اگر رفته؟ 

  خانم  چرا  زنند؟  یم پا و دست دنیدو  وستهیپ و  یندار  برزخ  در محمود و الیژ

  خوب یها آدم سهم چرا گرفته؟  را اش یمادر عشق جواب طور نیا  یقهرمان

  چرا بود؟   یدشمن  و یکش حق یعل حضرت سهم چرا  است؟  جهنم ا یدن یتو

  بن یموس سهم چرا ت؟ یجنا نیحس امام  سهم چرا انت؟ یخ  حسن امام سهم

 "زمان؟  امام سهم  از ی وا   و د؟ یتبع رضا امام سهم زندان؟  جعفر

 

  یبرا اما. نبود قبولش مورد است،یدن نیهم ی تو  جهنم  و بهشت دگاهید نیا

 .است دهیفا ی ب بحث زهایچ  یلیخ

 

                یلیل_ بر_سالم#

 65_قسمت #

 

 :یشوخ  به  زد دایو.  هیکاف یورود سمت زدند دور

 

  یه. زنه یم بارانداز  یه داره هم سرنوشت. میخاک  تو ش همه ما که فعال_ 

 ... ی ه. بره یم پل یرو

 

 !عامل ی آقا به یزد سورم تا  دو! ایدار دوست یلیخ یکشت_ 
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 . گوشش ی تو کند یم النه خوشگل ی خنده آن  یصدا هم باز

 

  مگه؟  ستی ن مونیمل ورزش_ 

 

 . مینگرفت ادی بردنو  ،یدوست یکشت نیاز انگار اما_ 

 

 :دیگو یم قانع دایو

 

  م،ینشد یفن ضربه هنوز که نیهم. م یبرد میری بگ ادی ویپهلوون. نداره بیع_ 

 . میریگ یم ادی.  خوبه

 

 .  دیخند  باز یفیشر

 

 ! فی حر فن همه یبال! دایو  تو دست از_ 

 

  یفی شر. بود لبش یرو" نداشت یقابل"  لبخند خونسرد،. ز یم به  داد هیتک دایو

  به  یجیگ حالت دا یو. کرد نگاهش دوباره بعد و  ابانیخ به  کرد رو خندان لب با

 .  دیخند بلند  دوباره یفیشر. کرد" لورل"  هیشب  را خودش و  داد صورتش

 

 .ینکرد رد  رو  یس تو خدا به_ 

 

 .  ستین دروغم. کردم رد و نه و  ستیب  نیکن فکر نی تون یم شما خب_ 

 

 . چرخاند دستش کف را  یکاغذ وانیل. انداخت نییپا  سر خندان
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 . ستین نه،_ 

 

 :گفت فکر ی تو و کرد یمکث

 

  هم یجد  اما یشوخ.  یهست هم باهوش  و ز یت و یا ساده.  تو یاضداد جمع_ 

 .  جالبه.  ادعا ی ب و یخاک اما آگاه و  فرهنگ با. یرسم اما یمیصم. یهست

 

 :گفت  شوخ  مهین و انداخت  باال شانه دایو

 

 .دیش یم  گم وقت هی. دینش من ی دهیچی پ تیشخص  ریدرگ ادیز حاال_  

 

 .  کرد حبس  را نفسش لحظه کی

 

 " ؟ ی کن یم یدلبر ؟ یا شده شرف ی ب! دایو" 

 

 . گرفت خود به دهیچش  گرم و سرد ی  خسته آدم کی  حالت  و لحن یفور

 

...  خوندم ی کتاب هی ی تو. اضدادن جمع آدما ی همه! گهید زادهیآدم_ 

 "   چی ه گرید و جنگ ،یزندگ... "اسمش

 

 : کرد دییتا  سر با یفیشر
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 .یفاالچ انایاور . بله_ 

 

 اما تکارهیجنا  هی آدم  نیا. کتاب نیا یتو هست یتنامیو  ینظام هی. بله_ 

  ییجا. دهیم پرورش  رز گل  یگلدونا دفترش  ی  تاقچه ی رو . رزه گل عاشق

  توسط شدن خوار  از  و بوده ستیمازوخ کتاتور،ید اون تلر،یه که خوندم گهید

 . برده یم لذت ش معشوقه

 

 :داد ادامه  و. دیکش قیعم نفس

 

 هم مغز مدام  شه یم باعث که زاسیچ نیهم. تناقضا نیاز پرن آدما_ 

 !بکشه سوت نوعانشون

 

 .  شو دو  هر خوندم! اوهوم_ 

 

 : کرد نگاهش  طانیش دایو

 

 کرد؟ . نکرد کم من زبون از  دنسیشن لطف  از  ی زیچ  نیا یول_ 

 

  چشم کند، یم نگاه ریشکسپ از باشکوه ش ینما کی به دارد انگار یفیشر

 .  زد برق شیها

 

 .  نکرد. نه_ 

 

 .کند  یم یدلبر اریاخت  یب  یگاه نبود  حواسش.  شد صاف  یکم دایو
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                یلیل_ بر_سالم#

 66_قسمت #

 

 :گفت مهسا. مهسا دست داد را پلو  سید الیژ

 

 تمومه؟ گهید_ 

 

 .میایم هم ما نیبش. مامان آره_ 

 

  مخصوص یآلو  خورشت  بود، دستش یتو که یبرنج بشقاب ی رو داشت دایو

.  ینیس ی تو گذاشت را  بشقاب. روغن  پر. ظیغل. افتاده  جا.  ختیر یم حسام

  و  برداشت را  ینیس. کنارش هم دوغ کوچک پارچ  و یرازیش ساالد ی کاسه

 . ال یژ به کرد رو

 

 . امیم االن من دیش مشغول شما_ 

 

 ماتیتنظ داشت مهسا و  بود پهن نفره  چهار  کوچک ی سفره . هال ی تو رفت

 . داد یم انجام  را آخر

 

 خاله؟   چرا  یننداخت  زیم یرو_ 

 

 .داره دوس نیزم رو بابا_ 

 

 :محمود به کرد رو  دایو
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 . بغل ن یا بدم نو یا من.  شه یم سرد آقا محمود نییبفرما  شما_

 

 .نشست سفره کنار و کرد تشکر. گرفت ونی زیتلو  از رو محمود

  یکنار واحد زنگ و پاگرد ی تو رفت.  یجاکفش یرو گذاشت را  غذا  ینیس دایو

 در. بودند آمده نگار یجا  قبل ماه چند که کوچکش پسر و  جوان  زن. زد را

 . زد زل دا یو به بانه یغر در ی ال از یکوچک  پسر و شد باز

 :گفت  میمال و  مهربان دایو

 

 ؟یمامان یخوب . زمیعز سالم_ 

 

 :گفت لبخند همان  با دا یو. داد تکان سر باز دهان با پسرک

 

 . دارم کارش. پسرم کن صدا مامانو_ 

 

 :زد داد و خانه  داخل  چرخاند  را صورتش  جا همان از  پسرک

 

 مان؟ ... ما_ 

 

.  دوشش و  سر ی رو بود انداخته شال کی. در دم آمد مهیسراس جوان زن

  از ییعطا یآقا لحظه  همان. بود دایپ  کوتاهش ی دکلته راهنیپ  ریز  از شیپاها

  احتیس را جوان زن  یسرتاپا هیثان  دو ظرف قشیدق نگاه. آمد نییپا ها پله

 : گفت و  انداخت نییپا  سر دایو  به رو. کرد
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 . بامداد خانوم شد عرض سالم_ 

 

 . احترام  با.  داد را جوابش دایو

 

 خوبن؟  یعطاب خانم ن؟ ی هست خوب. سالم_ 

 

 . خانوم سالم... دارن  سالم. خوبن_ 

 

  کرده یمخف در پشت  مثال را اندامش  نصف که زن. جوان  زن به بود کرده رو

 :داد جواب باز  یرو با بود،

 

   ن؟ یهست خوب. ییعطا یآقا سالم_ 

 

 دهیپوش که بود کرده خودش سپر را  بچه جوان، زن. بود  خوب یی عطا یآقا

  یصدا  به حیمل لبخند  کی. زد یم چشمک شال کنار از دشیسف ی بازو. بماند

 :داد حرکت  دخترانه را سرش  و  کرد اضافه فش یظر  آهنگ خوش

 

  ینم و  ییباال هیهمسا. داده نم  باال از  ما خواب اتاق  سقف  ن یا ، ییعطا یآقا_ 

  اتاق دونم ینم اصن . منو خواب اتاق  نینیبب نیایب  خودتونم شما. من شناسم

 ؟ ینی علتش  کجاس از . بکشه نم دیبا گهید چرا   خواب

 

  یی عطا. ییعطا  یآقا به شد رهیخ کنجکاو و  زد هم را اش زده ملیر یها مژه

 : داد وعده  و  اش  غهیت سه ی گونه یرو دیکش دست
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  ش  صاحبخونه با خودم.  نمیب یم امیم.  باهاتون کنم یم هماهنگ چشم باشه_ 

 ست؟ ین  یا گهید  امر. کنم یم مطرح

 

 . نشه کم تون هیسا_ 

 

 .شد محترمانه نگاهش دا یو به رو  مرد. بود لبش یرو  حیمل لبخند هنوز

 

 .خانوم تون اجازه با_ 

 

 . کنم  یم خواهش_ 

@kanalneynar 

 

                یلیل_ بر_سالم#

 67_قسمت #

 

 : گفت هیهمسا  زن ن،ییپا  دیچیپ شان طبقه از  که ییعطا

 

 مگه؟ خرابه آسانسور_ 

 

 ...  لحظه هی یاز ین خانوم . کرد ینم کار غروب دم بله_ 

 

 . یازین سمت گرفت  و  رونی ب آورد  را غذا ی نیس و  داخل رفت
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 . نداره قابلتونو _ 

 

 

 :گفت و برداشت  را لشیموبا ال یژ شام، از بعد

 

.  بفرستم رایحم  واسه  خوام یم.  میریبگ عکس تا چند  نیش جم ها بچه_ 

 ازش؟   یدار خبر  یتازگ

 

 . نشست مهسا کنار شد بلند دایو

 

 .  زدم حرف  باهاش روز یپر آره_ 

 

 . ندازندی ب یسلف باالتا  گرفت را  یگوش الیژ

 

 .لبخند همه_ 

 

 . کرد نگاه را عکس دایو . داد دایو نشان و  انداخت  را یسلف

 

 !شده خوب چه_ 

 

 کرد؟ یم کاری چ. منو دماغ آره_ 

 

 .  گردش بودن رفته س یفرانس با یچیه_ 
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 .گرفت الی ژ از  را یگوش مهسا

 

 .مامان ا یستین بلد یسلف. نابوده که من ی افهیق_ 

 

 :گفت معصومانه و طرفش  گرفت بود، کنده پوست که یپرتقال نصف  الیژ

  

 .دیببخش انداختم؟  بد! عه_ 

 

 . ندازدیب گرید ی سلف کی تا گرفت  باال  را دستش و کرد  پاک  را عکس مهسا

 

 غنچه لبا همه... گاین نورو یا بابا_ 

 

 : گفت خنده با. بود افتاده  پخ صورتش . کرد نگاه  عکس به دایو

 

 . نابودم من حاال_ 

 

  را هیبق و برداشت پر  دو محمود. محمود به داد را پرتقال گرید ی نصفه  الیژ

  کرد شانه انگشت با را  محمود یموها و  گرفت را  پرتقال  ال یژ. ال یژ به داد پس

 . طرف کی

 

 ! ها شده شتریب اتیدیسف_ 
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 .داد حالت  تند تند  را سرش کنار یموها انگشت نوک با دوباره

  ی  کله و سر با ها عروس تازه مثل  هنوز که خواهرکش عادت نیا  به الیژ

  سرد خون.  آمد ینم بدش انگار هم محمود. دیخند  رفت، یم ور محمود

 .کرد یم نگاه ون یزیتلو

 

 .  تازه شدم یکلون جورج _ 

 

 . دیخند غش  غش زده ذوق الیژ

 

 ؟ ی بود ی ک قبلنا پس_ 

 

 : داد جواب لکسیر چنان هم محمود

 

 .  بودم ویکاپر  ید یا یجوون قبلنا_ 

 

 :گفت مهسا

 

 .فرستاده عکس برامون هم خاله! عه_ 

 

  کی  و پرهام س،ی فرانس ن،یفرز را،ی حم.  داد اش  خاله و مادر نشان را عکس

  با نیفرز. دندی خند یم نیدورب  یتو کاناپه ی رو هم تنگ یهمگ. جوان دختر

 شان شانه دور  را دستش و بود  نشسته س یفرانس و را یحم  وسط  شلوارک

 .  بود انداخته

 :گفت الیژ
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 ه؟ یک خوشگله دختر  اون_ 

 

 : گفت خودش  یگوش یتو  از مهسا

 

 . سهیفرانس_ 

 

 .نشسته  پرهام بغل که یکی  اون. شناسم یم  که سو یفرانس نه_ 

 

 :گفت  طنتیش با مهسا

 

 .پرهامه د یجد دختر  دوس! یاومد  خوب  و بغل_ 

 

 ؟ یدار پرهامو یدخترا  دوس  آمار  کجا از تو وا_ 

 

 .  بود  گذاشته جشی پ تو_ 

@kanalneynar 

 

                یلیل_ بر_سالم#

 68_قسمت #

 

  روشن را حسام  عکس از  یقسمت و  وارید یرو ساعت هال، یتو  آباژور نور

  یتو  تخت یرو  دایو. تهران  برگشتند شام از بعد اش خانواده  و الیژ. کرد یم
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  خوابش  آسانگرد ساعت زیر اریبس  ی صدا. بود دهیکش دراز کیتار مهین  اتاق

 عکس به نی سنگ یها پلک با. شد یم نیسنگ داشت ش یها چشم. کرد یم

  هیزاو آن از.  بود  دایپ  میمال نور ی تو اش  چهره  از یقسمت. شد رهیخ حسام

  ز یر اخمش. افتاد بود پوشانده را قاب ی شهیش که یمی مال غبار به چشمش

  گرد را عکس یک از مگر گرفته؟  خاک حسام عکس  یرو . رفت هم یتو

  پر  چشمش. بکشد  دستمال شهیش  یرو  و شود بلند خواست نکرده؟  یریگ

. شد ینم باز  پلکش. بود دهیچسب  تشک به نیسنگ شی ها شانه. بود خواب

 .  کرد یم پاک  را  حسام عکس غبار فردا. فردا

 

 

 

 دست حسام  صورت یرو همه از  اول. سنگ  یرو کرد یخال را  ی بطر آب

 .دیکش

 

 ؟ یخوش ی نیب ینم رو  ما خبر؟   چه حال؟   چه. زمیعز سالم_ 

 

 .  دیچرخ  حسام نام یارهایش  ی تو شیها انگشت

 

 ؟ یکن ینم ازم  یادی کردن پر برتو  و  دور  ایپر  یحور_ 

 

 .  سنگ  نییپا به داد سر دست با را آب

 

 .  شستم پاتم! ایب_ 

 

 . نشست  لبش یرو  غمناک جان  یب  لبخند ک ی فقط اما بخندد خواست
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  یبد حس  هی خودمم.  بود را یحم نگران. دمید رو بابا خواب شبید حسام؟ _ 

 ؟ یدون یم تو  ه؟ یچ انیجر . دارم

 

  یلیخ. زد ینم لبخند و بود شده رهیخ ساکت. کرد نگاه سنگ یرو  ری تصو به

.  نه  االن اما. بود دهید لبخند سنگ،  یرو شده حک یها  لب آن  یرو ها وقت

  اش شده تا ی زانو  یرو گوش. نشست  شیرو و کرد پهن  را کوچک انداز ریز

 .  خنک  و بود  یابر  هوا . شد رهیخ  ها کوه به  و خواباند

  کار . میریگ یم ل یتحو  و مبلمان بعدش. تمومه گهید روز  چند  تا کافه یکارا_ 

 . دراومده آب از یقشنگ

 

 .  خواباند  پلک یانرژ  یب  و خسته. بود گرفته مه یها کوه ی رو هنوز نگاهش

 

 ... ش_ 

 

  حال یب نگاهش. بزند یحرف حسام ش یپ ی فیشر از نکرد  ل یم. دیبر را حرفش

  کی. بست چشم.  ماند ثابت حسام عکس یرو و شد کنده پهناور  یها کوه از

 .  داد رونیب دهان از  بزرگ نفس

 

 ... البته. یلیخ. شدم خسته  یلیخ ماه دو نیا_ 

 

 که را شده تمام کار یفیشر گذشت فکرش  از. گرفت دهن به زبان دوباره

  یباال  یگود یرو  را اش اشاره انگشت زند، یم کمر به  را  دستش کی  ند،یبب

  آسوده لبخند. کند یم نگاه را  دکور جزء به  جزء حظ  با  و کشد یم اش  چانه

  دیبا. کرد باز چشم. کرد اخم  دفعه کی . دیشا قهی دق چند. نشست لبش  یرو یا

 .خواند یم دعا حسام  یبرا
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 .  شد یم شسته باران ر یز  شیرو شیپ کوه

@kanalneynar 

 

                یلیل_ بر_سالم#

 69_قسمت #

 

  یکی بالفاصله.  افتاد  قرآنش یرو قطره  کی. دیرس دایو به  دانه دانه باران نم

  گروه. خواند  را  ادامه عیسر. کرد  حائل را  دستش. صورتش یرو  تر عیسر

  کرده مهمانشان ارزن مشت کی که یمزار  یرو  تر طرف  آن یکم ها گنجشک

  با  و کرد کج سر . گرفت بغل  یتو را  کوچکش قران دایو. آمدند  فرود بود،

  چه قایدق دانست ینم.  دوخت چشم ها  گنجشک دنیبرچ دانه  به تر ییها چشم

  صبح، نماز سر امروز. بود شده نامعلوم غم  کی رخوت دچار. است دردش

  گم اش برنامه از حسام شیپ آمدن  وقت،  چند  نیا یکارها ن یب که افتاد ادشی

 رفته؟  که بود کرده فکر  چطور. شده

  نییپا سر و  دیلرز اش چانه. خورد سر چشمش از درشت ی قطره کی

 .  انداخت

  و بود کرده بغل را  خودش که سرافکنده زن کی سر  یباال از  ها گنجشک

 .  گرید سمت دندیپر کرد، یم سشیخ  باران

  شیبرا یواضح لیدل که ییها اشک. فشرد یم قلبش  یرو  را قرآن  هنوز

 . دیچک یم اش  یباران دامن یرو نداشت،

 

 

  یم پارو جلو  ی  شهیش ی رو از  را آب  لیس تپ،  تپ و تق تق  با کن پاک برف

 ی جاده به ش یها پلک یال  از. جلو  یصندل یپشت به بود داده شانه. کرد

  و دیخواب  یم  مفصل حتما د،یرس یم خانه  به که شیپا. کرد یم نگاه انیگر

 .  کرد یم حل خواب یتو  را بدش حال نیا
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  تراش  سنگ داشت اصرار  که یبازار کوچه ی خواننده به  برسد، اتاقش به تا

  به یبعد نیماش  یتو . نداد گوش بتراشد قبر  سنگ  یرو  را  نگارش  ی چهره

 که ینیماش دست از .  نکرد توجه نداشت  خرد پول که یمسافر با راننده بحث

  حد در را یگدلی ب خانم  با  گو و گفت  اط،یح  یتو . نشد یعصب دیپاش  آب شیرو

  جواب  یب را  معروفش  یکارفرما تلفن   یحت. کرد کوتاه  ک،یعل و سالم کی

 . گذاشت

  چانه تا را  پتو. گرفت دهینشن یکنار واحد  از  را یمرد و  زن ی خنده یصدا

 . کرد جمع شکمش یتو  را شیپاها. بست  چشم. دیکش باال

  و  نگرفتن میتصم یکم. شدن مراقبت  یکم. خواست یم زنانه ضعف یکم دلش

  انداخته رد اش شانه یرو ها تیمسئول  نیسنگ ی کوله. شدن نیتام آسوده

 .  کرد  یم عوض را حالش خواب یکم. بود

                یلیل_ بر_سالم#

 70_قسمت #

 

 هشتم  فصل

 

   حسام؟  الو،_ 

 

 .بگو رهام؟  جانم_

 

  لیتحو  کارو خوان  یم. بده ویی نها نظر ایب کافه؟  یبرسون خودتو یتون یم_ 

 .بدن

 

  رشی اخ یینمایس ی  پروژه ی راننده. بود نشسته پژو  یجلو یصندل یرو

  یشوخ به طرف  آن از رهام. کرد  کم را  نیماش یقیموس یصدا و برد دست

 :کرد سرزنش

@Vip_Roman



 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  201 صفحه  _____________________________________________________________________________

 

 ؟ یدیم گوش  هیچ اون ؟ ییکجا حسام؟ _ 

 

 . پنجره لبه گذاشت را آرنجش یفیشر

 

 چطوره؟  کار به  راجع خودت  نظر. فرشادم نیماش تو_ 

 

 سخت معلم مثل. کرد ینم حاصل  را کاملش تیرضا ی ز یچ  بایتقر که رهام

 مهین بدهد، زدهیس ی نمره کالس متوسط  ی  بچه به  خواهد یم که یریگ

 : گفت یراض

 

 .  حاال. داشتم قبول شتریب  و یفاضل کار من. ستین  بدک...  ی ی  یا_ 

 

 . امیم کنم یم عوض  لباس خونه رمیم من. شده خوب پس_ 

 

 :گفت رهام

 

  لباس خواد ینم حاال . ومدین اصال  هفته نیا  یول خانم.  نجاسیا نامدار_ 

 .من داداش  ییبرو دل تو  شمیجور نیهم. یکن عوض

 

 . کرد ادا  منظوردار  یکم را" یول خانم"

 

.  میگرفت و سی تن  نیزم پالن امروز.  رمیبگ دوشم هی دی با. بچه دارم میگر_ 

 . عرقم  سیخ
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 :شد طانیش رهام

 

  یفتوح  آرش یما مرگ مکش یموها اون  با من، جون ؟ یدار میگر عه؟ _ 

 . ایب

 

.  بود دیجد  لمیف  یتو کاراکترش  یفتوح آرش. شد بلند اش  خنده ی صدا و

 . باال  رفت لبش ی  گوشه و. داد فاصله را  یگوش یفیشر

 

 .برده شتر یب  رو تو  دل خان  آرش  یزلفا انگار_ 

 

 . یدینم گوش  تو . مو تویانست  برو گم یم که من_ 

  

 : گفت بزرگتر برادر

 

 .ازدواجت یکادو واسه.  رمیم هم تویانست_ 

 

 .  دندیخند دو هر

 

 . کن بارش هی اتیمصنوع دندون  خرج با  موقه اون_ 

 

 .بود  رهیخ  روبرو ریمس به خونسرد یفیشر
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 .  شیبرون خودت که دمیم سفارش تو واسه اتوماتم لچر یو  هی! یاوک_ 

 

 .  شد هوار گوشش  ی تو رهام ی خنده یصدا دوباره

 

 .  داداشش خان  یزیر  یم نمک نمیب یم_ 

@kanalneynar 

 

                یلیل_ بر_سالم#

 71_قسمت #

 

  یبرا بگو نامدار  به. سمت اون رمیم  غروب. برو  یندار کافه  تو یکار االن_ 

 . باشه آماده مین و هشت-هشت

 

 

  پشت ،یچوب بزرگ باکس فالور  یتو  که یاهانیگ به. آمد رون یب  آسانسور از

  نیا اهانیگ به وقت  چ یه سال چند نی ا  یتو. کرد نگاه بود  پاگرد یقد ی  پنجره

  را  لشیموبا. دانست ینم را کدامشان چ یه اسم بای تقر. بود نکرده  توجه طور

  یباال   را کارت. گرفت عکس اهانیگ از و دیکش رونیب  شلوارش بیج  از

  رفت. شد وارد و  چرخاند را رهیگ دست. کرد باز را قفل و  داد نشان رهیگ دست

. .  کرد آب را نیی پا  شفاف ی  محفظه.  برداشت را جوش قهوه. آشپزخانه سمت

  ی تو بود، آورده  اصفهان به سفرش  از  امیت  که یقلمزن شکل یاشک  یقوط از

.  روشن گاز یرو  گذاشت و کرد چفت هم ی رو را ها قطعه. ختی ر قهوه سبد

  خودش. داشت هیدیجمش  پارک یها  درخت یرو یخوب دید. پنجره پشت رفت

 نگاهش  باال از.  ش یرو ش یپ برگ،  بدون  یها درخت و بود  کوه ی  هیزاو یتو

 .  بود شده تنگ  جنگل  یبرا دلش. بلند یها درخت نوک   یرو دیچرخ
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  وسط  ی لوله  از قهوه بعد یکم. گاز سمت برگشت. شد  بلند  آب غلغل یصدا

  با اش استفاده یب خشک احساسات که یآدم مثل. دیجوش  ییباال ی  محفظه

 .  افتد یم انیغل به  و شود یم نرم رون، یب  از تازه یحس

  قهوه و کرد خاموش را  آتش. رفت دستگاه  سمت به خاص ینگاه و  لبخند با

  حرارت تا آب ری ش ر یز گرفت را کاسه. گذاشت لی است ی  کاسه یتو را جوش

 . شد  تر  عیوس لبخندش. بخواباند  را جوش آب

 

 . یکن ی م خنک خودت و یجوشون  یم خودت_ 

 

 .آمد یم کارش  به داشت بود، خوانده  که یا فلسفه

                   #سالم_بر_لیلی

 72#قسمت_

 

                           *** 

روی تخت دراز کشیده بود. چند لک آب روی دیوار بود. توی این ده روز،  

هر بار روی تخت از آن زاویه که به پهلو می خوابید، آن ها را می دید. حس  

 بلند شدن نداشت. همه ی بدنش درد می کرد. 

 صدای پیامکش بلند شد. به گوشی نگاه کرد. از طرف شریفی بود.  

 

_ کجایی؟ جواب تلفنو چرا نمیدی؟ پیدات نیست. من خبر نگیرم تو یه حال  

 نمی پرسی؟ 

 

سر سنگینش را روی بالش چرخاند. موی بلندش پیچید دور صورتش. کالفه  

 رشته های مویش را از زیر سرش کشید بیرون. نوشت:
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 شاهللا که خوبین. _ سالم ان 

 

به دقیقه نرسیده، گوشی توی دستش لرزید. گوشه ی لبش باال رفت. بی ذوق  

 زدگی از کارش پوزخند زد.

 

 _ سالم. 

 

به سرفه افتاد. انگار نخود و لوبیا توی حنجره اش باال و پایین می پرید. یک  

 مکث کوتاه و بعد صدای بم و همیشه گرفته ی شریفی را شنید:

 

 ی خرابی! مریض بودی این چند وقت؟   _ چه سینه

 چرا نگفتی؟ 

 

از سرفه به زور فرجه ای گرفت که بگوید"خوبم". توی دلش گفت: عروسی 

 بود مگه خبر بدم؟ 

 

 _ ای بابا! از کی مریضی؟ 

 

 دوازده روزی هست. ازین ویروس جدیداس به قول خودشون.-_ ده

 

 _ آخ! آخ! دکتر رفتی؟

 

 که از گلویش درآمد، فهمید نالیده:  سعی کرد قوی بگوید. اما صدا 
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 _ نه

 

_ پوف! بی مباالتی هستی تو. البد تنهام هستی؟ چه سوالیه؟! اون چهار  

 دیواریو ول می کنی مگه؟

 

چشم های ویدا گرد شد. ظرف این ده روز به این همه کشفیات و شناخت و  

 کرد:صمیمیت رسیده بود؟ از دست آن بهناز دهن لق! از خودش دفاع 

 

 _ دارو خوردم. استراحت می کنم خوب می شم. زمانش باید طی بشه.

 

 _ بله خانوم دکتر! 

@kanalneynar 

 #لطفا_کپی_نفرمایید_سپاس 

 

                   #سالم_بر_لیلی

 73#قسمت_

 

 و ادامه داد: 

 

 _ حاضر شو میام بریم دکتر. 

 

این حرف مثل الماس روی شیشه ی دلش خط کشید. لبخند تلخی روی لبش  

جا گرفت. چقدر دل تنگ شده بود برای مردش که این ها را از دهانش 

بشنود! که پشت کارهایش را بگیرد و او فقط خودش را بسپارد به آن دست 
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های آشنای دوست داشتنی. چقدر بیمار جای خالی اش بود. مریض این  

م و بی دردسر. این آرامش بی دغدغه. این گذران راکد بی آرزو. و  زندگی آرا

 دلش فقط حسام را می خواست. محرم رازش. محرم دلش. محرم تنش.  

 

 _ نه ممنون. نیازی نیست.

 

 شریفی کوتاه نیامد. 

 

 _ حاضر شو. تو راهم.

 

 _ آقای شریفی! 

 

دور و برم. بپوش  _ آقای شریفی بی آقای شریفی. جمع کن تعارفاتتو. همین 

 میریم دکتر. 

 

 تا خواست بگوید "نه"، قطع کرده بود. 

 

 "بروبابا" 

 

تنش بیمار بود. تخت خوابش بیمار بود. تمام اتاق بیمار بود. چند روز حمام  

 نرفته بود؟ غر زد:

 

" اه! چیکاره ی منی؟ رو دادم بس که! برو دنبال تفریحاتت. چیکار به من  

 فسیل داری آخه؟" 
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سته اتاق آشفته را از نظر گذراند. ذهنش یارای تصمیم گیری نداشت.  گیج و خ

 نالید.

 

 _ آای! 

 

حس نداشت. دوباره افتاد روی تخت. شاید ده دقیقه بعد، دوباره موبایل  

 لرزید.  

 

 _ الو؟ 

 

 _ بیا پایین. 

 

 چشم درشت کرد.

 

 _ کجایین شما؟ 

 

 _ تو کوچه. بدو. 

 

ش گیر کرده بود. ای کاش اهل  باز قطع کرد. نفسش از حرص توی سینه ا

بددهنی بود! چقدر دلش می خواست فحش باران کند این مزاحم محبوب و  

 معروف را! 

به صورتش توی آینه نگاه کرد. پف آلود و بی رنگ و رو با چشم های  

 مریض و موهای آشفته ی چرب. 
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 _ مسخره!

 

 دست برد پالتویش را از پشت در برداشت.  

 

 _ مسخره!

 

هر چه دستش رسید از شال و شلوار تن زد. آهسته و خمیده از آپارتمان زد  

بیرون. آسانسور هم انگار هم دست شریفی باشد، با در باز منتظرش بود.  

 سرفه پشت سرفه. نخود لوبیاها سینه و گلویش را خراش دادند. 

@kanalneynar 

 _کپی_نفرمایید_سپاس #لطفا

 

                   #سالم_بر_لیلی

 74#قسمت_

 

 _احترام خودشو نگه نمی داره! یه چیز بارش کنما!

 

 ته مغز نیمه فعالش با پوزخند گفت:  

 

 " چه کرده بیچاره؟! بیا و خوبی کن!"  
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عصبی، مریض و کمی هم گرسنه بود. این حرف ها سرش نمی شد. نازکشش 

او را راه نمی داد. وسط این فکرها یک دور  را می خواست. هر کسی غیر 

بغض کرد. چشم هاش مثل جزیره ای توی آب غلطید. سعی کرد بی خیال گریه  

شود. این اواخر خیلی ضعف از خود نشان داده بود و مدام بغض کرده بود. نم  

نمک و کمی خمیده از در ساختمان خارج شد. ماشین سیاه رنگ شریفی را  

ی پیاده شد. چه خوش تیپ هم کرده بود. "مسخره"! آن ورتر شناخت. شریف

 کالفه با دست اشاره کرد برود توی ماشین.

 " برو تو بابا! گاو پیشونی سفید! توی محل!" 

 

توی آن غروب زمستانی کوچه تاریک بود و خلوت تر از همیشه. تا برسد  

ی  سمت در جلو، شریفی ماشین را دور زد و آن را برایش باز کرد. با اخم ها

 درهم و ناراحت از حال و روز ویدا در را پشت سرش بست.

 سوار که شد، ویدا فوری گفت: 

 

 _ دکتر نمیاما. بهترم.

 

 شریفی در حال بستن کمربند با لبخند گفت:

 

 _ می دونستم منو ببینی حالت خوب می شه. 

 

ویدا با لب های به هم فشرده صورتش را به روبه رو چرخاند. توی دلش  

 بی نمک خوشیفته!گفت: " 

 

سرش را به پشتی صندلی تکیه داد. نفس هایش پرصدا از دهان نیمه باز و  

بینی کیپ شده اش بیرون می آمد. شریفی خیره ی او بود. نگاهش از حلقه ی  
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سیاه دور چشم ها تا روی لب های خشکیده ی بی رنگ و صورت زرد و  

 زارش چرخید. ویدا کالفه گفت:

 

 _ تصادف نکنیم. 

 

 فی خندید. انگار خیلی سرحال بود. شری

 

 _ می دونستم این قدر شاد می شید زودتر مریض می شدم.

 

 _ ای جان!... تا حاال مریض ندیده بودمت.

 

 ویدا اخمو به "ای جان" گفتنش، جواب داد:

 

 _ تخمه هم بشکنید. 

 

بلندتر خندید. و با خود فکر کرد این چند ماه به اندازه ی همه ی عمرش  

 خندیده.

 چشم ویدا پر شد از این تکیه کالم حسام.  

شریفی متوجه حال او بود. ویدا را کم و بیش شناخته بود. داشت کاری می 

کرد تا از آن حال و هوا در بیاید. حس می کرد بیش تر از آن که بیمار جسم  

باشد، روحش کسل و دردمند است. توی بدقلقی های ویدای مریض، دنبال  

می گشت. موبایلش را از کنار دستش برداشت     قلق های حال خوب کنش

کمی تویش گشت. بعد داد دست ویدا. ویدا روی اجرای فایل صوتی انگشت 

 زد. صدای زمخت و سوت دار طوطی گفت:

 _ شریفی؟ شریفی؟ حساااااام؟ کچل خان! 
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چهره ی پژمرده ی ویدا با هر کلمه اش رنگ گرفت و کم کم صدای خنده اش  

خنده ی عروسکی و مخملی. صدای خش دار گرفته و   بلند شد. نه همان

 منقطع.  

@kanalneynar 

 #لطفا_کپی_نفرمایید_سپاس 

 

                   #سالم_بر_لیلی

 75#قسمت_

 

خیلی زود به سرفه افتاد. نخود لوبیاهایش به جست و خیز افتادند. گوشی را  

پس داد. سرش را داد دست پشتی صندلی. یک لبخند روی لبش بود. این  

 خوب بود. فعال.  

 

 _ دستت درد نکنه دیگه! به بی ادبی طوطی دم بریده هرهر می خندی؟ 

 

 ویدا دوباره خندید. وسط سرفه به زور گفت:

 

 ید. _ ببخش

 

موفق نشد ویدا را راضی به رفتن پیش دکتر کند. طوری مصرانه رد می کرد 

که انگار می بردش کشتارگاه! یا یک خط قرمز شرم آور است.  اما با رفتن  

به رستوران مخالفت نکرد. و کمی بعد، پیش غذا، سوپی آبکی و گرم جلویش  

رضایت به صندلی بود.  و حال ویدا خیلی بهتر به نظر می رسید. شریفی با 

 اش تکیه داده بود و ویدای کمی سرحال را نگاه می کرد.
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 _ شام چی می خوری؟ 

 

 ویدا چشم های بیمارش را بست و گفت: 

 

 _ میل به برنج ندارم. شما برای خودتون سفارش بدید.

 

 شریفی به جلو خم شد.

 

 _ برای خودم سفارش میدم. تو چی می خوری؟ 

 

 _ آش.  

 

 چه آشی؟ _ هم سوپ هم آش؟ 

 

 اسم آش از ذهنش پریده بود.  

 

 _ آش... ام... اون... شلم شوربا!

 

شریفی خندید. پیش خدمت را صدا کرد. و یک آش شله قلمکار برای میز و  

دو تا ظرف برای بردن سفارش داد. برای خودش هم خوراک سبزیجات  

 بخارپز.  

 

                   یلیل_ بر_سالم#
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 : گفت و کرد نگاه خدمت شی پ شدن دور به   دایو

 

 .مطلب اصل  سر م یبر حاال خب،_

 

 :گفت بود،  نشسته دایو ی روبرو راحت که طور همان یفیشر

 

 . مطلب اصل  سر  میرفت  وقته یلیخ_ 

 

 :داد ادامه یفیشر. کرد نگاهش یسوال دایو

 

 .شد حاصل  دارید  بحمداله که شما یدور جز نبود یمالل_ 

 

  دایو صورت یرو نما دندان لبخند ک،ینوستالژ ی جمله  نیا  یادآور ی از

  نخ  دارد نبود  حواسش که کرد یم  انکار  را یحس هر احتمال قدر آن. نشست

 . ردیگ یم

  و گذاشت ز یم ی رو را  آرنجش. کرد یم ینیسنگ بدنش یرو  هنوز سرش

 به داشت شدن بسته  به لیم که ییها  چشم با. کرد سرش  گاه هیتک را دستش

 .  کرد نگاه یفیشر

 . کرد قطع  را حرفش  که بدهد  نظر کافه دکور مورد در بود کرده شروع حسام

 

 .درمانگاه میر یم یخورد شامتو_
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 .  بست  چشم دایو

 

 .  رمیم فردا_ 

 

 .شو  بلند. رهید فردا_ 

 

 : دیپرس و کرد  نگاه خودش  به دایو

 

  طاقت من نی بگ هست یچ هر دکتر ست؟ ین یدیام گهی د یعنی ره؟ ید فردا_ 

 . دارم دنشویشن

 

 . یفیشر به دوخت چشم  مضحک کج لبخند کی  با و

 .  کرد اخم  حسام

 

  باشه، بد من یبرا  که نیا  از  تر شی ب درمانگاه، دییایب من با!  یفیشر یآقا_

 .سازه هیحاش  شما یبرا

 

 :گفت فکر  یب و داد شیها انگشت به  یحرکت حسام

 

 .ستین مهم_ 

 

  به. کنن یم  زوم دنمونید محض به درمونگاه یتو مردم. هست. چرا_ 

  ها قضاوت و عاتیشا.  نت رو رهیم  که هیاستور و پست و  خبر دهینرس ساعت
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  راه موج دهینسنج حرکت هی  با هیکار چه. شه یم ساز دردسر براتون 

 ن؟ یبنداز

 

 مورد در چقدر که افتاد رهام یها  حرف  ادی  دایو به رهی خ  طور همان حسام

  شگفت داشت مدام یپوست  ریز و  زیر  او. بود نادرست  و  منصفانه ر یغ دایو

 .  کرد یم رد  را سرش پشت اتهامات داشت ناآگاهانه. کرد یم اش زده

 .  کرده قبول  یعن ی که داد تکان سر

 

 .  برو حتما پس.  خب لهیخ_ 

 

 . ببندد را  بحث خواست دایو

 

 .ن یگفت یم کافه مورد در  نظرتونو. چشم_ 

 

"  چانینپ  را من"یعنی که. داد ادامه قشیدق نگاه همان  به  لحظه چند یفیشر

 :گفت بعد

 

  و  ییجادو ییفضا هی. یعال. پرفکت.  کافه اما و . اریدرب لنتیسا از  لتمیموبا_ 

 .  خاص

 

  یرو لبخند و کرد یم نگاهش دستش به داده هیتک نیسنگ سر همان با دایو

 . شد شادتر لبش

 

  اون  با  انو،یپ. چوب   یگرما. ها رنگ چرخش. بجاس  نقطه هر ی نورپرداز_ 

  فضاها، ی کننده جدا یها شنیپارت اجتماعات،  زیم. کنارش موتزارت سیتند
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  و ! زشیانگ الیخ   اسم  اون  با . ییاستثنا ی دهیا  هی ،"دنج  کنج " اون و. نیعال

! س العاده  فوق نیکرد نیی تع  فضا هر ی برا که ییاسما اون یراست

  و! یعال! یعال"... عکاسخانه" ، " زار الله" ،"ستفیکر  ژان" ،"مالینیم"

 .  مناجات: ش عارفانه اسم اون  و شی معنو  و قشنگ  یفضا اون  با  نمازخونه،

 ... زار الله ی  منظره ی وارید کاغذ ر، یتصاو از اعم یچ همه یچ همه 

@kanalneynar 

 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

 

                   یلیل_ بر_سالم#

 77_قسمت #

 

  ی همه ی تو ،ی کرد زم یپنوتیه منو انگار ...  یتئاتر یلیخ  ک، یدرامات یلیخ ...

  جذاب،  برام که  ییزهایچ.  یختی ر طرح  ینشست بعد و یگشت  ذهنمو یپستوها

 .  یکرد جمع اونجا  بود آور جانی ه و بخش  آرامش ز،یانگ خاطره

 

 شیها دهیا  ی جه ینت مورد در یفیشر احساسات و فاتیتوص  به  لبخند با دایو

  خودش  یبرا  که ییزهایچ  او که بود   نیا تیواقع . کرد  یم گوش کافه یتو

.  کرد اجرا کافه  ی تو بود آور جانی ه و  بخش  آرامش ز، یانگ خاطره جذاب،

  سقف تا یها  کتابخانه ستف،یکر ژان  کتاب هنر فاخر،  ی قیموس م،یقد  تهران

  حباب یلوسترها ،یسادگ شده، ینیچ  گره یها پنجره یرنگ یها شهیش رفته،

  خوش مرغوب  یها چوب با  کوچک یها یصندل و زیم  ،یترایو  طرح با دار

  از . بود زده کار به حسام  فرهنگ کافه یبرا دیپسند یم  آنچه هر او... رنگ

 . بود درآمده آب از   او طبع باب شیها  دلخواسته ز یر قضا،

 

 مد ی زیچ هر  از شتریب دهنده سفارش تیرضا. نیدیپسند که خوبه یلیخ_ 

  البته. شد خوب  جهینت  بود، باز دستمون کرد نهیهز یتو  چون  و. ماست نظر
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  نظارت و  میداد انجام نامدار خانم  با و  شیفرن . نبودم آخر   یروزا نیا من

 .  بوده شون یا  با کامل طور  به  آخر  مراحل  یاجرا

 

  یبرا باشه گفتم  که بود گرفته و شام  هی قول  رهام  از ظاهرا. انمیدرجر. بله_ 

 .ی باش هم تو که یوقت

 

 .   بود الزم تشکر ی برا که یحد از  شتر یب. دیخند دایو

 

 :کرد ک یبار چشم حسام

 

 بوده؟ کرده ی بند شرط... ه؟ یچ  انیجر_ 

 

  حسام. شد آرام باالخره.  سوز گلو و  خشک. هیر ته از. افتاد  سرفه به دایو

 .داد دستش بود، ختهیر شی برا که را  یآب وانیل

 

 .  ی زیچ نی همچ  کی. بایتقر_ 

 

 .گفت  یم ندازد،یب  یفیشر گردن بود  قرار بهناز که را یشام دعوت 

 

 هست؟  یک هیافتتاح_ 

 

  یدایو یبش  بعد. یبخور  قرصاتم  ، یبزن آمپولتو  ،یبر  دکترتو شما یوقت_ 

 . قبل

 

@Vip_Roman



 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  219 صفحه  _____________________________________________________________________________

  ری ز را شیپاها مچ و  بود نشسته ر یگ رادیا  یترها بزرگ مثل نهیس به دست

  کافه ی هیافتتاح یفی شر که نیا از  خورد  جا دا یو. بود  کرده هم قفل یصندل

  رنگ که کرد احساس هم خودش.  انداخته عقب او حضور  خاطر  به را  اش

  ی ا سوژه یرو  تا کرد اطراف  متوجه را معذبش نگاه. برگشته شیها گونه

  لب یرو برسد نظر  به  یعیطب کرد یم  تالش که یمصنوع لبخند کی. بنشاند

  بابت چرا  دینفهم هم خودش ها لحظه نیا ی همه در و . بود نشانده شیها

 .  شده شرمزده و رنگ  به رنگ  طور  ن یا یا  ساده موضوع نیچن

  را  دا یو یفکر جهت بتواند که بود بدن زبان درک به  آشنا قدر  آن حسام و

  بود داده لم باز  یپاها  با بار  نیا و بود  لبش ی رو بدجنسانه لبخند ک ی. بخواند

 . بود گذاشته ز یم یرو را  شیها دست کف و

 

 عصر؟  ای  یموافق صبح  با پشن،ی رس یبرا_ 
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 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

                   یلیل_ بر_سالم#

 78قسمت#

 

  شرمنده گهید ی کارا با کنه یم تداخل  بعد بدم، شما به یقول  هی حاال ؟ یدائم_ 

  یشورا میببر دی با که منم پوشش و کاپ یم معضل گذشته  اون از. شم یم تون

 . اختالف  حل

 

 .  دیخند  هم حسام. افتاد سرفه به  دوباره و دیخند

 

 .  اختالفم   حل  ی شورا خودم من_ 
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 . نیدیسف شیر  نبود  حواسم! آها_ 

 

 .انداخت  باال ابرو  حسام

 

 .رنیبگ قلب قوت بود دیسف شیر دیبا  دا یسف سیگ کنار_ 

 

  دار  یمعن لبخند با. اههیس هنوز موهام! خان  پاتال  رم،ینخ:" گفت دل در دایو

 :گفت

 

 .  نیکن ی راض خودتونو   ینجوری ا حاال_ 

 

 . برات دارم. باشه ه؟ یجور نیا عه؟ _ 

 

  را اش  ی نیب دردناک و سرخ یها پره و گرفت دستمال با  را اش  ینیب  آب دایو

 .کرد نوازش انگشت با

 

 . یتیسلبر جناب قبال میخورد  رو شما یترکشا_ 

 

 . دیکش نشان و  خط  دایو  یبرا ابرو   با و کرد جمع  را  شیها لب یفیشر

 

 کردن فصل  ی برا ما. ستم ین برادر  دو نیب  اختالف به یراض  هم کافه یبرا_

 !که میامدین
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  سرخ ی نیب و  باز مهین  یها چشم آن  با  و بود لبش گوشه طانیش لبخند کی

 .بود شده دار خنده

 :داد تکان سر حسام

 

 !دیآمد کردن وصل یبرا شما!  انمیجر در! بعله_ 

 .  یدار  نامه امان. جمع  خاطرت رهامم بابت

 

 .  دندیخند دو هر

 

 ؟ یکن استراحت خونه  یبر  یخوا  یم  ا ی کافه؟  میبر سر هی  نجا یا  از  یروبراه_ 

 

  شات. کنم چک رم  الیتید و  نمی بب رو شده تموم کار دارم  دوست. امیم نه،_  

.  نامدار  خانم. بهناز  یبرا بودم فرستاده(  یافزار  نرم یبعد سه مدل)رندرشو

 . کنن کار اون طبق بود  قرار

 

  کرده زهیپاک و  دیسف را  جا همه برف هیال کی آمدند، رونیب  که رستوران از

 .  ی وارید کمد یتو   یها یختگیر هم به  تمام یرو  دیسف ی  ملحفه کی  مثل. بود
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 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

 

                   یلیل_ بر_سالم#
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  خندان  دایو. ماند اطراف  زیانگ جانیه اما  آرام ییبایز  ی رهیخ دو هر نگاه

  وسط  رفت باز  آغوش  با. گرفت بارش حال در یها برف ریز را شیها دست

  به رو گرفت را  سرش. زد چرخ خودش دور  مسحور، و  آرام. رو ادهیپ

  نگاهش. یفیشر  به  کرد رو. دیکش قیعم نفس  و  داد نیچ  را اش  ینیب. آسمان

  ظرف  لونینا بند دست کی  و بیج  یتو دست کی حسام. بود کننده دعوت

  ی رو از  دایو. کرد یم نگاهش  و بود لبش ی رو یقی عم لبخند آش، یها

 :یفیشر سمت گرفت را دستش. برداشت  برف مشت کی ی ا شده پارک نیماش

 

 . امسال  برف از  نمیا_ 

 

 .اومد باالخره_  

 

 . آسمان به کرد رو

 

 .  یاومد  خوش_ 

 

 . کرد خی. دادند قلقلک  را  شیگلو ریز برف  یها دانه

 ! ی یآ_ 

 

 . پشتش کرد حائل  فاصله  با را دستش  حسام. سرفه دوباره

 

 .نیماش تو  میبر_ 

 

  کوچک یها کاج ها مغازه اکثر  نیتریو  یتو.  بود کینزد  هیژانو. شدند سوار

 : یفیشر به کرد رو باشد، آمده ادشی ی زیچ  انگار. بودند زده دکور بزرگ  ای
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  ینم درخت کافه ی برا.  نبود سمسیکر  با هیافتتاح  تقارن به  حواسم! یراست_ 

 ن؟ یخوا 

 

 : او  به کرد رو حسام

 

 ر؟ یاخ  سال چند نیا مد_ 
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 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

 

                   یلیل_ بر_سالم#

 80_قسمت #

 

 .  برد باال شانه و دیخند دایو

 

 . دیبزن کار به  دیبخوا  فازا  نیا از  و ها تمدن ی گو و گفت محض دیشا گفتم_ 

 

 :کرد  مهمانش ییما مرگ مکش لبخند یفیشر

 

 .المان  هی دیتقل با نه م یکن یم یتمدن  نیب تعامل هنرمون با ما_ 

 

 !یعال هم اریبس_ 
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 !" شما نیدار  ولیا: "بپرد دهانش  از بود نمانده  یزیچ

  ادشی و کرد ی م گم را تیموقع داشت باز. گرفت موقع  به را خودش  یجلو

 داشت؟ ینسبت چه او  با  یراست.  دارد ینسبت چه  او  با که رفت یم

   همکار؟  دوست؟  

  احساساتش  ی طهی ح وارد نداشت حق  یمرد. گرفت درز را  گرید احتماالت

  و افکارش پوست  ریز بخلد راه،یب  و راه  خبر،   یب ،یفیشر  مثل  اگر  یحت. شود

  ی شخص یایدن در ییجا جماعت، مرد. کند سد را  راهش  و دیایب  خودش  به او

  جمع حواس نداختنین  قلم از اما. بود دیکش قلم مردها تمام ی رو او .  نداشت او

 .ذهن جماعت  و خواهد یم

  به نیماش یتو از. دندیرس کافه یجلو  بعد یکم. شد گرم زود یلیخ  لی اتومب

 نشان  را" فرهنگ کافه" معال خط  با  کافه  یچوب در سر.  کرد نگاه کافه ینما

  تابلو یرو کالسشان یوارید روزنانه  که ییها وقت  مثل. زد تند قلبش. داد یم

  جانی ه حس نیچن   دچار بود وقت یلی خ . شد یم نصب نیمعلم دفتر دم اعالنات

  بار به حاال و باشد  خودش مال کافه که انگار. بود نشده ی زیآم افتخار

  هنوز و کرده خاموش را نیماش که یفیشر سمت گشت بر . دهید را  نشستنش

  اش ینیب . کرد خارج دهانش از  را اش زده جانیه نفس . بود  نشسته شیسرجا

 .  بود پیک یحساب

  با. شد یم ن ییپا باال  اش نهیس.  داد نشان  را شیها دندان  پهن لبخند کی

 :گفت بود، مانده اش  حنجره ی تو جان، یه از  که ییصدا

 

 . مبارکه_ 

 

 . خودته هنر_ 

 

 :داد تکان هوا  ی تو را شیها دست
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 ...  و. بود همه کار نه نه_ 

 

 . باشد  تر گذار  اثر  حرفش که کرد مکث

 

  باز دستمونو. نینکرد تیاذ. نیبود یخوب یلیخ  یکارفرما شما_ ... 

 .  نیگذاشت

 .  شما از ممنون

 

 :گفت و کرد باز  را خودش سمت در یفیشر

 

 .  نداشت یقابل_ 

@kanalneynar 

 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

 

                   یلیل_ بر_سالم#

 81_قسمت #

 

  کنار و داشت نگه باز  را شکل مربع کوچک یها شهی ش با ی چوب در حسام

  کیتار. گذاشت کافه یتو  پا انیپر  شاه دختر حس  با خندان   یدا یو. ستادیا

  ریتصو  نور، و داد ن ییپا را ها  دگمه. وزی ف جعبه سمت رفت حسام. بود

  ی رو یآفتاب ینورها. کرد انینما را  ش یرو ش یپ زیانگ شگفت و ییجادو

  ،"حوضخانه" ینما  وارید یرنگ یها شهیش کنار ره،یت  یفندق یها چوب

  دار هیپا  چراغ  حباب  یتو ،"یفرهنگ گپ" ل یطو و شکل لیمستط  زیم یباال

  ی ها رنگ. رقصند یم" سفیکر ژان" یانو یپ  کنار و" زار الله" یدانگاهیم
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  خوب" مال ینیم" بخش   مبل یخنثا  ی ا نسکافه و یسادگ  کنار درخشان و گرم

 . شده چفت

 دهید مفصل حسام. دید یم را اش یک یگراف طرح ی واقع ی نما داشت تازه دایو

 پادشاه پسر لذت. بود غرق یگرید لذت ی تو حاال . بود  برده را فشی ک و بود

 کرده کشف  را شی ندرالیس و کرده بلند سر شاهانه، جشن  گرماگرم یتو یوقت

  ش، یباال سطح  و  آکبند  ی کافه وسط  رمز، و  راز پر یبرف شب آن یتو . بود

  یطب کفش و دار  خط ی ا قهوه شال و  یمعمول یلیخ  یا سورمه ی پالتو  با دایو

 بنده،یفر یظاهر و  پوشش تناسب از   یبرخوردار بدون  رنگ، دیسف مستعمل

 . بود ستادهیا آنفلوآنزا،  گرفتار

 ماه شش یط که یدیترد.  برود بارش ر یز نبود حاضر موقع آن  تا که یقتیحق

.  بود خته یفرور مکان نیا  یتو و حاال  بود،  گرفته یباز  به را عقلش گذشته

  یحت نبود حاضر ماه شش نیا  یتو. بود شده گسترده نیق ی از  یدشت شیجا

  ژهیو حس  نیا  با را  فش یتکل و برود  دایو  به احساسش بار  ر یز خودش شیپ

  یتو . بپلکد برش و  دور زن  نیا بر و  دور که بود خواسته  فقط. کند روشن

  اما.  ازین  به آخر دست و ی کنجکاو به  بعد. طنز   به اولش.  باشد ش یهوا و  حال

 . اش  یزندگ ی جاافتاده  روند گذاشتن کنار بابت کند جان

 دهیچرخ ها آن ی رو اش یزندگ سال  ستیب  که یقانون دادن رییتغ بود سخت 

 .  کردن یزندگ خود  دل باب بودن، رها ، یمجرد یزندگ: بود

  بود دلچسبش  قدر آن  بود، کرده استوار ها سال نیا تمام که ییها چهارچوب

  سال  نیا ر ییتغ بدون  اصل . دیرس یم  نظر  به  تصور مافوق گذاشتنشان کنار که

. دهیرس نظرش مد ثبات به  اش یزندگ و  افتهی  را راهش: بود نیا شیها

  و . باشد اش یزندگ فستیمان زدن هم بر  به قادر  یزیچ کرد ینم  هم را فکرش

  تینامید بود، دهیکش خودش دور حال  به تا که ی وارید ر یز لی م کمال با حاال

 .  زدیبر فرو  تا بود گذاشته کار

                   #سالم_بر_لیلی

 82#قسمت_
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در واحد را باز کرد، توی تاریکی کلید برق را زد، آرام و آسوده روی مبل لم   

داد، چشمانش را بست و سر به پشتی مبل تکیه داد، و هنوز روی لبش  

لبخندی بود که توی آینه ی روشویی، موقع مسواک زدن متوجهش شد. خیره  

چهره   ی خودش ماند. خیره ی آن لبخند نرم و راضی. خیره ی نشاطی که به

ی بیمارش برگشته بود. چند دقیقه با چشم هایی باز صورت توی آینه را  

کاوید. هیچ تفسیری نکرد. نگاهش را پایین انداخت. مسواک خمیر مالی شده 

را توی دهان برد. دهانش را پر از کف کرد. دهانش را آب کشید. زن کیفور  

نه را تاریک  توی آینه را پشت در توالت جا گذاشت. برگشت توی هال. خا

کرد. فقط یک المپ شمعی. تا دایره ی محدود دور و برش را ببیند. خزید زیر  

 پتو. 

درد بدنش کمتر شده بود. خدا رو شکر. مثل این که دوره ی بیماری اش را   

گذرانده. فردا برود دکتر. فردا با خانم قهرمانی تماس بگیرد ببیند داروهایش  

 تمام نشده؟  

 

 

رفتن از خانه، آیفون را برداشت. شماره ی واحد خانم    صبح، قبل از بیرون

قهرمانی را گرفت. کمی طول کشید تا جواب بدهد. آرتروز، پاهایش را دردناک  

 و دفرمه کرده بود.

 

 _ جانم خنم ویدا جان؟ خوب هستی قربان تو برم؟ 

 

 چهره ی ویدا به لبخندی باز شد. با نشاط جواب داد: 

 

 . چطورین شما؟ خوبین؟ _ سالم خانوم قهرمانی جون

 

 دو تا سرفه حرفش را قیچی زد. 
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_ آ! این چی صداییه که؟  با آن سینه ی خراب؟ آ آ آ! سرما خورده بودی  

 ویدا خنم جان؟ یه خبر منه نکردی؟ یه سوپ دست تو بدم؟ 

 

 ویدا لبخند به لب، دلسوزی های محکوم کننده اش را قطع کرد:

 

 دارم میرم دکتر.   _ چیزی نیست خانوم قهرمانی جون.

 

_ تازه االن دختر جان؟ آ! بیبین این جوانا ره! من از تو دلخور شودم. منه بی  

 خبر گذاشتی. می آمدم تو رو سر می زدم. غذای تو رو درست می کردم. 

 

 ویدا ممنون و با حظ، لبخندش وسیع تر شده بود.

 

 _ غذا خوردم خانوم قهرمانی جون. 

 

 _ چی خوردی که؟ 

 

تقریبا داشت دعوایش می کرد. گوشت شد به تنش این تشرهای مادرانه که 

سال ها دل تنگش بود. آخ که چقدر تنش می خارید برای سرزنش های  

 مادرش! 

 

 _ ببخشید. چشم! دفعه ی دیگه می گم بهتون.

 

 _ آو! خدا نوکونه دفعه ی دیگه مریض بشی دختر جان! 
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شد بپرسد که دارو الزم دارد یا نه. قرص کنترل ادرار و  باالخره ویدا موفق 

 قرص کلسترول. با کلی شرمندگی و عذر خواهی پشت بندش. 

@kanalneynar 

 #لطفا_کپی_نفرمایید_سپاس 

 

                   #سالم_بر_لیلی

 83#قسمت_

 

دستش یک سمت باسنش به اصرار خانم قهرمانی رفت داخل. نایلون  

احتیاط  روی مبل نشست. منشی دکتر یک ورش را از  داروهایش را داد. با  

 کار انداخته بود. خانم قهرمانی دلسوزانه نگاهش کرد.

 

 _ تی جانه من بیمیرم! چقدر مریض احوالی که خنم من!  

 

 _وای خدا نکنه! بهترم.

 

آهسته و مثل همیشه آراسته، رفت توی آشپزخانه. دامن پلیسه ی روشنش  

 رد.توی هوا دست افشانی می ک

 

_ یک سوپ جوی مخصوص برای شما بار گذاشتم. آب قلمم ریختم. موقویه.  

ولی که بگم تو رو، اشتباه کردی منه زود نوگوفتی. دکترم نرفتی، جان غذا  

 پختنم که ندشتی.  
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_ خدا سایه ی شما رو باالی سر ما نگه داره خانوم قهرمانی. از مادری 

 کمتون نکنه. 

 

یدا سریع بلند شد سینی را از دستش  زن سینی به دست آمد سمت هال. و

گرفت. پرو پیمان برای پذیرایی از مریض. سوپ و آب پرتقال و شلغم پخته.  

 با لذت به سوپ جوی مخصوص خانم قهرمانی نگاه کرد.

 

 _ اوم! جانم! قربون شما برم که این قدر به فکر همه این. 

 

 پیرزن نفس زنان نشست روی مبل همیشگی اش.   

 

زیر سایه ی یه مرد خوب ببره که از هر چی بهتره. مادرشم   _ خدا تو رو

 برات مادری کنه. 

 

و نگفت شب قبل، از پنجره ی تراس دیده که مردی از ماشین مدل باالیش  

پیاده شده، در برایش باز کرده و او صندلی جلو نشسته. وقت آن هم می 

ویدا را به  رسید.  باالخره خیالش راحت می شد. از دیشب تصمیم گرفت دیگر 

 نام همسرش صدا نکند. 

 

 ویدا قاشق پر را به دهان برد. بخار سوپ صورتش را نوازش می داد.  

 

_ بمان پیش من ناهاره. مرغ ترش و سیرواویج درست کردم. پریچهر من  

 عاشق سیرواویجه. ظهر دو تا دخترا میان. شما هم بمان در خدمت باشم.
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وش دختر خانماتونو می بینین.  _ فدای شما خانوم قهرمانی.چشمتون ر 

 جمعتون به خوشی. من میرم استراحت می کنم.  

 

 _ باشه گل خنمم. برای تو می فرستم.  

 

_ ای وای مرسی. زحمت نکشید من خیلی خجالت می کشم این جوری که.  

 شما سوپ نمی خورین؟

 

زن مهربان ریلکس تکیه داده بود به پشتی صندلی و دست هایش آرام توی  

 دامنش.

 

 _ چه قابله مادر من؟ نوش جون تو باشه. من با دخترا می خورم.  

 

و نگاه ورزیده اش، امروز نشاط بیشتری توی رفتار ویدا می دید. چیزی که  

 احتماال خود ویدا هم از آن بی خبر بود.

 

 ویدا به عکس سیاه و سفید دو نفره ی خانم و آقای قهرمانی اشاره کرد.

 

 _ چقدر جذابه این عکس. 

 

خانم قهرمانی نشسته بود و همسر مرحومش کنار صندلی دست دور شانه ی  

 زن جوان زیبایش ایستاده. 

 

                   #سالم_بر_لیلی
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 84#قسمت_

 

زن سالخورده، همان طور دست ها توی دامن روشن قشنگش، با آرامش  

توی چشم  نگاهش را داد به عکس. یک لبخند عمیق شیفته روی لب هایش و  

 هایش زنده شد. آهسته گفت:

 

 _ خدا ته ره بیامرزه می قهرمانه مرد. 

 

نه به ویدا. با خودش و مرد توی عکس. هنوز رویش به تصویر قهرمانش  

 بود.  

 

 _ جواهر بود این مرد. جواهر.  

 

ویدا با چشم هایی که اگر جلویش را نمی گرفت، غرق می شد. زیر لب زمزمه  

 کرد:

 

 یادشون گرامی. خدا رحمتشون کنه. _ 

 

 زن نفس عمیقی کشید. 

 

 _ این جا فلایر من شیرخواره بود.  

 

 _ سه تا بچه داشتین تو این عکس؟ 
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_ بله، مادرم. فریبرز من شش ساله بود. پریچهرم چهار ساله. فریالمم که  

چند ماه. قهرمانی من، روحش شاد، هر سال نوروز که می آمد ما ره می برد 

بهترین عکاسی توی رشت. از بچه ها، دوتایی، خانوادگی عکس می گرفتیم.  

د و سفره  گشت می زدیم. لب زیبا کنار فالوده می خوردیم. دست به جیب بو

 دار.  

 

 لبخند بود روی لب ویدا. مزه ی فالوده ها توی دهان زن پیر.  

 

 _ چه سالی بود این عکس؟

 

 .   42_ نوروز 

 

بلند شد رفت سراغ غذا. کمی چشید. در یخچال را باز کرد. بوی زیتون  

پرورده ویدا را دیوانه کرد. می مرد برای پرورده های خانم قهرمانی. کمی  

 ی شیشه ی گردن باریک و تراش دار سبز ریخت توی خورشت.  آبغوره از تو 

 با سینی کوچک و دو استکان چای برگشت. سوپ ویدا نصف شده بود. 

 

 _خانوم قهرمانی؟  

 

 _ جان دیل؟ 

    

 _من تو این مدت آتنا رو ندیدم. اومد پیش شما؟

 خانم قهرمانی فنجان لیلی و مجنون دارش را به لب برد.   

ری آمد پیش من. یه قدری خرید کرد برای خودش و  سه با-_ چره. دو

 مادرش. 
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 ویدا با احتیاط پرسید:

 _ فرصت شد صحبت کنین؟ 

 _ خانم قهرمانی با چهره ای آرام و بی قضاوت گفت:

 

_ نه. اون دنبال سلیقه ی خودش رفته. آدمای خودشو پیدا کرده. گوششو 

   داده به حرف اون آدما. دنبال حرف از جای دیگه نیست.

 

ویدا سر تکان داد. آن روز توی پارکینگ، بیگدلی توی همان چند لحظه گفته  

 بود که آتنا را دیده که به قهر از خانه رفته.
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 با خانم قهرمانی موافق بود. به زور نمی شود راه درست را نشان کسی داد. 

    

بسته ی خریدهایش از خانم قهرمانی روی میز بود که صدای زنگ آیفون بلند  

 شد.

خانم قهرمانی با زانوهای پرانتزی، آرام رفت سمت آیفون. نمایشگر را که دید  

 ی را برداشت.گل از گلش شکفت. دست گذاشت روی سینه اش. گوش

 

 _ من شیمه ره بمرد. بفرمایید بفرمایید. جانه قربان. 
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 دگمه را زد. در واحد را باز کرد و کنار در ایستاد. ویدا بلند شد که برود. 

 

 _ بمان دخترای من تو رو ببینن ویدا جانم.  

 

ویدا تعارف کرد که مبادا مزاحم باشد و خانم قهرمانی خاطر جمعش کرد که 

 و "آ فرمایشات چیسه؟!" مراحم است 

تا ماشین را داخل پارکینگ پارک کنند و برسند باال، خانم قهرمانی جلوی در  

 باز واحد روی پاهای دردناکش ایستاده بود و قلبش توی چشم هایش می زد. 

ویدا کمی معذب دورتر ایستاده بود. و همان چیزی را که نگرانش می کرد به  

 محض ورود توی نگاهشان خواند. 

دو تا خانم که عمرا اگر پنجاه و چند ساله به نظر می رسیدند، با کالس و  

شیک و چیتان پیتان کرده  با آغوش باز و اظهار دل تنگی غلیظ وارد شدند.  

سر روی شانه ی مادر گذاشتند و از دل تنگی گریه کردند. بعد طوری به ویدا  

تخار ویدا را به  نگاه کردند که به فضول معرکه! خانم قهرمانی اما با اف

پریچهر و فریالش معرفی کرد. پر سر و صدا و آخ و واخ گویان راه افتادند 

توی آپارتمان کوچک و رفتند سراغ میز خاطره ی مادر. همان شاوب لورنس  

کمد دار. دست کشیدند روی عکس ها. با دماغ چین داده به هم نگاه کردند و 

بخیر کردند. شال ها و مانتوها و   یاد همه ی عکس ها و آدم ها و بابا جان را

کیف های گران قیمت بزرگ و مارکدارشان را روی صندلی های سر راه  

ریختند و آخیش گویان رها شدند روی مبل. مادر رفت توی آشپزخانه. دختر  

 بزرگتر، پریچهر، شکایت کرد که: 

 

 _ بیا مامان جان اومدیم خودتو ببینیم.  

 

فلایر، چشم گرداند روی در و دیوار و اشیا. و   خانم مو بلوند کرده و جوانتر،

 توجه خواهر بزرگتر را هم جلب همین داستان کرد. 

@Vip_Roman



 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  236 صفحه  _____________________________________________________________________________

@kanalneynar 

 #لطفا_کپی_نفرمایید_سپاس 

 

                   #سالم_بر_لیلی

 86#قسمت_

 

 _پریچر؟ اون بشقاب قلمزنیه پیش مامانه. نیگا. گفتی پیش منه. 

 

پریچهر با چشم یک عالمت ریز داد که ساکت باشد. و یک نگاه دقیق به آب   

پاش قلمزنی و بشقاب زیرش انداخت. رو به ویدا صدایش را شبیه گوینده  

 های رادیو کرد: 

 

 ود.  _ اینا یادگار ماه عسل ماست. پدر مرحومم عاشق هنر ب

 

_روحشون شاد. خیلی زیباس. خانم قهرمانی هم همین طورن. با عشق از  

 همه چی مراقبت کردن.

 

نگاه تحسین آمیزش رفت سمت خانم قهرمانی که  سینی به دست آمد توی  

 هال. 

 چای را خوردند و فلایر رفت که به تراس سر بزند. شهبال زده بود زیر آواز. 

  

ریز و درشت ترشی  و مربا می خوای چیکار؟ _ مامان این همه شیشه و دبه 

 رفت و آمد ندارین شما که.
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ویدا نایلون سفارشاتش را کنار پایش مخفی کرد. دخترها نمی دانستند منبع  

 درآمد مادرشان را؟ صدای در بلند شد. ویدا ایستاد. 

 

 _ من برم دیگه با اجازه تون.  

 

 بود.   نایلون را گرفت زیر کاپشنش که روی دست انداخته 

 _ در امان خدا مادر جان.  

 

 در را باز کرد. دختر کوچک خانم بیگدلی بود. چشم گرد کرد کرد:

 

 _ اینجا مگه خونه ی شماس؟ 

 

 ویدا خندید.  

 

 _ سالم خوشگله. 

 

 دخترک چشم هایش را چرخاند و گفت:  

 

 _ سالم.  مامانم ترشی می خواد. 

  

 واحد کناری بلند شد:صدای تیز و دامنه دار خانم بیگدلی از 

 

 _ خانوم قهرمانی جوون؟ 
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خانم قهرمانی دم در رسیده بود. ویدا رفت توی پاگرد و با او احوال پرسی  

 کرد. دگمه ی آسانسور را زد.  

 بیگدلی از واحدش خم شده بود سمت خانم قهرمانی.  

_ چطوری بهتری؟ جاریم ناهار میاد. ازون ترشی مرشیات چی داری  

 قربونت؟ 
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 _ سالم خنم بیگدلی جان. شکر خدا. شما خوب هستین؟ احوال شریف؟ 

 

 مثل همیشه عجله داشت. سرسری جواب داد و تند تند پلک زد:

 

_ ازون ساالد فصال، اون ترشی قرمزه رو میگما، داری هنوز ازش؟ زیتون  

 پرورده و شورم میخوام.  

 

 خانم قهرمانی خوشرو و با تانی گفت:

 

 _ همه چی هست. میارم براتون. 
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 _ بدو قربونت. 

 

دخترک را فرستاد کمک خانم قهرمانی. باالخره آسانسور باال آمد. رفت تو و   

 در را بست. احتیاج داشت کمی بخوابد و بعد با حمیرا تماس بگیرد.

 

چند ساعت بعد، پشت نهارخوری چهارنفره، بخار لیوان چای را عمیق نفس  

ند  می کشید و حس می کرد حالش بهتر است. تا چای کمی خنک تر شود، بل

شد تا تنها گیاه سبز خانه را که قلمه ای از طرف خانم قهرمانی بود، آبیاری  

 کند. گوشی را برداشت و با حمیرا تماس گرفت. طول کشید تا جواب بدهد.  

 

 _ الو؟ ویدا؟   

 

 صدایش خسته و گرفته بود.  

 

 _ سالم خواهری. چطوری؟ خوبی؟ 

 

 بی حس و حال جواب داد:

 

 ی؟ _ سالم. ای... تو چطور

 

 یک چیزی بود انگار.  

 _ خوبی حمیرا؟ 

 حمیرا تند شد.
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 _ چیه اون ژیالی دهن لق حرفی زده؟

 

 دهن لق؟ بیچاره ژیال!  

 

 _ نه چه حرفی حمیرا جون؟ 

 

به سرفه افتاد. حمیرا بی توجه به سینه ی خراب او همان طور عصبی ادامه  

 داد:

 

 تماس گرفته بود._ حاال نمی خواد پشت اون درای. دیروز با من 

 

 بطری آب توی دست ویدا مانده بود.  

 

 _ نه عزیزم. من اصال با ژیال تماس نداشتم از دیروز تا حاال. 

 حمیرا مسخره کرد: 

 

 _ یه وقت از غریبی نمیرین شما دو تا! تماس نداشتن از دیروز با هم! 

 

رام و  ویدا متحیر مانده بود. بطری را کنار گلدان گذاشت. برگشت سمت میز. آ

 نوازشگر صدایش کرد:

 

 _ حمیرا؟ آبجی؟ از ما دلخوری؟ 
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 جیغ حمیرا بند دلش را پاره کرد. 
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_ از همه تون. همه تون. از همممه چی خستم. برید دنبال کارتون. فقط به  

ن این گوشه ی دنیا. من هیچ کیو  فکر خودتون باشین.  گور پدر منم کرد

ندارم. آره آقا جان من فکر می کنم از اول خواهر نداشتم. شمام دوتایی برید  

 دنبال خاله خانباجی بازیای خودتون.  

 

ویدا ساکت گوش داد.  این انفجار مثل ابراز دلخوری های همیشه اش نبود.  

ین ها و حمله  جدی تر از این حرف ها بود. و آن قدر نگرانش کرد که توه

 اش را به خودش و ژیال نشنیده بگیرد.  

حمیرا بدون آن که خودش دلسوزی های خواهرانه خرج خواهران کوچکترش  

کرده باشد، همیشه در توهم بی مهری دیدن از آن دو بود. اما خواهرش بود.  

 آن ها فقط همدیگر را داشتند.  

و بعد می فهمید  بی اختیار قلبش محکم می کوبید. باید آرامش می کرد 

 داستان چیست.  

 

_ حمیرا؟ ببخش آبجی هر جا کوتاهی کردیم. بی عقلی کردیم. تو به دانایی  

خودت ببخش ما رو. من واقعا نمی دونم جریان چیه. از هر چی ناراحتت کرده 

 بگو.  
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حمیرا ساکت شده بود و حرفی نمی زد. ویدا خواست بحث را عوض کند. نرم  

 پرسید:و با احتیاط 

 

 _ بچه ها خوبن؟ آقا فرزین خوبه؟ 

 

 دوباره به جوش آمد و فریادش رفت هوا. 

 

_ اسم اون بی شرفو نیار پیش من. نمی خوام بشنوم. آقا؟ اون کثافت گ... م  

 نیست. مرتیکه ی عوضی هرزه. 

و های های گریه اش ویدا را بیشتر مبهوت کرد. چه خبر شده بود؟ حمیرای  

فرزین بحث می کرد و فحشش می داد اما تا به حال چنین  عصبی زیاد با 

 چیزی ندیده بود. هنوز بلند بلند گریه می کرد.

 کم کم به حرف افتاد. درمانده نالید: 

_ ویدا... ویدا... آتیشم زد. ... لهم کرد... تو این سن و سال... ویدا خوردم  

 کرد... 

دامه ی حرف هایش  قلب ویدا مضطرب توی سینه می کوبید. ساکت منتظر ا

 بود. نکند فرزین؟... 

هق هق حمیرا تمامی نداشت انگار و صدای له شدن و شکستن غرور و  

 شخصیتش می آمد.  

 

_ تو چشام نگا کرد و گفت. خونسرد لبخند می زد ویدا. ... گفت یه... یه  

 ساله...

 صدای گریه اش باالتر رفت. جان ویدا بیخ حلقومش مانده بود.

ویدا؟ باورت می شه شوهر من با فرانسیس؟... یه ساله با   _ باورت می شه

 همن ویدا. یه ساله... فرانسیس هم سن پریساس. باورت می شه؟
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باورش می شد. تغییرات و نشانه هایی را که حمیرا این سال ها چشم رویشان  

ا توی دل یک زن را  بسته یود، می دید. و سکوت می کرد. هزار دلیل هست ت

نسبت به شوهرش خالی نکنی. و میان همه ی دالیل، مهم ترینش این است  

که مالک های  آدم ها با هم فرق دارد. ویدا از همان اول هم مردی مثل فرزین  

مطابق معیارهایش نبود. نه نوشیدنی های طاق و جفتی که برایشان بار  

شوخ و شنگی اش با جنس   کوچکی گوشه ی خانه علم کرده بود، نه آن همه

مونث. و نه چیزهای ریز و درشت دیگر. اما حمیرا به روشنفکر بودن همسر 

به روزش می بالید. ویدا می دانست حمیرا کسی نیست که بتوان در مورد 

حفظ حریم خانوادگی توصیه ای به او کرد. هرگز هم در مورد مخلوط کردن  

نداده بود. حمیرا اجازه ی  دوستی هایش با زندگی خانوادگی گوشی دستش 

اظهار نظر نمی داد. همیشه می گفت خودش خوب می داند چه کند. فاصله  

سنی نسبتا زیادش با ویدا صخامت غرور و حرف نشنو بودنش را بیشتر می  

کرد. برایش افت داشت. و حاال اتفاق افتاده بود. همان چیزی که بارها به 

 ا مانده بود با غروری درهم شکسته.  چشم ویدا آمده بود، رخ داده بود. حمیر

حالش آن قدر خراب بود که ویدا هیچ سوالی نپرسید. تا آن جا که میل داشت 

حرف زده بود. و دوباره دیوار فاصله باال رفته بود. قبل از خداحافظی برای  

 چندمین بار به ویدا سفارش کرد چیزی به ژیال نگوید. 
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 با همه ی این ها، خواهرش بود. مگر غیر از هم کسی را داشتند؟ 

ویدا معنای درد را خوب می فهمید. معنای شوک. حس ویرانگر بی کسی.  

 سقوط از بهشت.  

چای سرد، توی لیوان رد انداخته بود و نمای ناخوشایندی داشت. اشک راه  

 گرفت روی گونه هایش. همه ی دل پری ها دوباره ریخته بودند سرش.  

فرزین همیشه خوش مشرب و بگو بخند بود. با حمیرا خوب تا می کرد. 

سرزنده بود و کج تابی های خواهر را با شوخی رد می کرد. ویدا خوب می  

 ست که حمیرا بی ایراد نیست ولی مگر فرزین بود؟ دان

بیست و هفت سال زندگی مشترک آن قدر ریشه نداشت که پایبندش کند؟ حتی  

 اگر پای عادت هم وسط بود، نباید چنین اتفاقی می افتاد.  

شقیقه های دردناکش را با سر انگشت ها فشار داد. صدای زنگ تلفن روی  

اعصابش خط انداخت. اخمو و بی قرار، صفحه ی سبز گوشی سیار را نگاه 

کرد. ژیال بود. قبل از این که دگمه ی وصل ارتباط را بزند، یک جرعه از  

سی  چای یخ کرده نوشید. عین زهر دوید توی دهانش و مسیر عبورش را با گ

 تلخش آزار داد.  

 بغض فراموشش شد. دگمه را زد. صدای نرم و نازک ژیال بلند شد:

 

 _ویدا جونی؟ آجی؟ سالم. خوبی؟ بهتر شدی؟

 

دو تا سرفه کرد. بلند شد رفت یک استکان از آبچکان برداشت و زیر شیر آب  

گرفت. وسط احوال پرسی ژیال، کمی آب خورد تا مزه ی زهرماری چای را  

 برد پایین.  بشوید ب

 

 _سالم خواهری. خوبی؟ منم بهترم خدا رو شکر.
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 ژیال دل سوز تاکید کرد:

 

_ آخی! بهتری؟ بمیرم برات. ببخش تو رو خدا نتونستم بهت سر بزنم. دکتر  

 رفتی؟ 
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 ت توی هال. نشست روی راحتی.  استکان نیم خورده را دست گرفت و برگش 

 

 _ آره، بهترم. دکترم رفتم امروز. 

 

 _ وا ای! تازه امروز؟ وای ویدا؟ خب چرا زودتر نرفتی؟ نیگاش کن!

 

ویدا کنترل را برداشت و تلویزیون را روشن کرد. چرا نرفته بود؟ جانش را   

 نداشت خب! 

از غصه ی مشکل حمیرا، حرارتش زده بود باال. بی هدف شبکه ها تلویزیون  

 صامت شده را عوض کرد. 

 

 _ خوبم قربونت. نگران نباش. مهسا و محمود خوبن؟  

 سرسری جواب داد:
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 پ خوردی؟  _ آره مرسی خوبن. سوپ مو

 

 و سرزنش خودش را ادامه داد که نبوده تا به او برسد.  

ویدا دوباره شبکه ها را دانه دانه برگشت عقب. روی تصویر یک شبکه  

مکث کرد. دگمه ی پخش صدا را زد. همان صدای آشنای دیشبی داشت تهدید  

 می کرد. همراه یک نگاه ترسناک تو دل خالی کن.  

 یکی گفت:

 

 وحی. دیگه تکرار نمی شه._ چشم آقای فت

 

آقای فتوحی توی فیلم، با آن چشم های خیلی آشنا، خشن و درنده خیره بود  

به زیر دست خطاکار. لب هایش ناراضی و تحقیر آمیز انحنا برداشته بود و  

 موهای تیره ی بلندش را پشت سر بسته بود.  

 صدای شاکی ژیال برش گرداند توی هال: 

 

 _ وا! ویداااا؟ الو؟ 

 

 _ ها؟ ببخشید ببخشید دارم گوش میدم بگو.  

 

 _ آمپول داد؟  

 

داد فتوحی توی فیلم پس گردنش را دانه دانه کرد. انگار یک الیه تویش رفت  

 و برگشت. دوباره طعم گس چای سرد از معده به دهانش برگشت. 
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 چقدر نمی پسندید این حسام شریفی را. 

@kanalneynar 

 #لطفا_کپی_نفرمایید_سپاس 

 

                #سالم_بر_لیلی

 ۹۲#قسمت_

 

 _ویدا؟ خوبی؟ 

 

 _ آره آره.

 

 صدایش خش برداشته بود. 

 

 _ چی شد یهو؟ 

 

 همان طور ناراضی خیره ی تلویزیون بود.

 

 _ هیچی...  تلویزیون داره یه فیلم نشون میده حواسم پرت اون شد.

 

 _ فیلم؟ کدوم؟

 

 را حفظ بود. ویدا خسته و بی توجه گفت:ژیال همه ی برنامه ها 

 _ نمی دونم چیه. االن زدم. 
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هنوز داشت داد میزد. تا حاال او را این طور ندیده بود. چقدر ترسناک شده 

 بود! زد توی گوش یکی از گردن کلفت های زیر دستش. 

 

 _ هع! 

 

 ژیال بی خیال خندید. 

 

 _ آها! داری "ارتباط کور" و نیگا می کنی؟ 

 

 نمی دانست. فقط داشت این شریفی جدید ترسناک را نگاه می کرد. 

 

 _ ارتباط کور؟ نمی دونم. این...  

 

_ حسام شریفیه دیگه. نشناختی؟ می بینی چه تیپی زده؟! خیر ندیده ی  

 کثافت! 

 

 بی اختیار گفت:

 

 _وا! بیچاره!

 

 در جا با حس ستون پنجم لو رفته، اصالح کرد:

 

 !  _ آره. خیلی کثافته
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 ژیال شیطان گفت: 

 

 _ نه بابا! خیلیم خوبه! نه ازون کثافتا که!

 

یک حس برخوردگی از نوع... چه جور نوعی را درست نمی دانست. همین 

 قدر فهمید که از این ابراز احساسات ویدا زیاد خوشش نیامده. 

 

 

 _ قسمت اولشه. نیگا کن.  

 

شت. کنجکاو شده بود داشت نگاه می کرد خب. چشم از تلویزیون بر نمی دا

روی کوچک ترین حرکات. دوربین از پشت گرفته بودش.  با چکمه و  شلوار  

سوار کاری رفت سمت یک اسب سیاه براق و کشیده. افسار اسب را از مهتر  

گرفت و چابک و مسلط سوار شد. ابروهای ویدا رفت باال. گوشه ی لب هایش 

نما رفت روی کلوزاپ. خیره  هم. دهنه ی اسب را برگرداند رو به دوربین. 

شد توی چشم های ویدا. ویدا هم با یک لبخند شیطان بال تکلیف خیره به او.  

 کله اش را جلو برده بود.  

 جدی و با نفوذ گفت: 

 

 _ حقته پوستتو بکنم!

 

 قهقهه ی ویدا رفت هوا.  

 

                یلیل_ بر_سالم#
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 ۹۳_قسمت #

 

  بود انداخته  را ش یبازو  یفیشر. بودند  نشسته هم تنگ  پارک، یصندل یرو

  کی  گوشش خیب.  هم به بودند شده پرچ طرف ک ی از انگار. او  یها شانه دور

  یصدا . صورتش کینزد  او، به رو یفی شر صورت. دیشن  یم مردانه یصدا

 دردش داشت گرید. یفی شر چفت پهلو از  و  بود پر اش کله  یتو  مردانه مبهم

  بود  آب سیخ.  او  گردن دور بود ختهی ر یفیشر اهیس و  بلند یموها. آمد یم

  جم.  بزند کنار را  مزاحم  یموها تا  کند آزاد توانست ینم را  دستش. گردنش

  کینزد. شد تر واضح  ها زمزمه صدا؟  نیا  گفت یم چه. بخورد توانست ینم

 دهیچی پ پتو . بودند دهیکش دراز هم کنار. بودند آمده خودش  اتاق یتو . انگار تر

. داشت یزور عجب . بود گرفته نفس  یتنگ. انگار بود شده کفن. دورش بود

 .  برو  تر  ور آن خب. بود دهیچسب وار ید خی ب . شد یم تر واضح 

  مردانه یآشنا نا  یصدا. داد یم  رونیب دار  فاصله را  نشیسنگ یها نفس

.  فشار و گرما از شد یم خفه داشت. کرد یم وز  وز گوشش ی تو داشت انگار

  آمد. بود دهیچ یپ گردنش دور بلندش، یمو . شد تر جمع حواسش.  افتاد ناله به

  به دهیچسب.  یا  ژله یپتو  یال بود شده آنکادر. دیپر وحشت با. اتاق  یتو

  از  یسخت به را  چپش  دست. بود رفته خواب تنش  و  واری د نیب  دستش. وارید

  یم نفس  نفس. کرد آزاد شیموها حصار از  را گردنش و  دیکش رونیب  پتو ریز

  از. دیکوب یم  طبل   قلبش. برگشت پشت  به وحشت با . صدا همان دوباره. زد

 . ی ازین خانم  خواب اتاق از. آمد یم وارید یسو آن

  یوارهاید  آن با ببرند را  بفروش بساز یها آپارتمان نیا  یشو مرده یا

  سشیخ تن از  را  گپ بلوز کالفه. کند سکته بود مانده کم . ازشیپ پوست

  بغل  را تنش . افتاد   دید یم شیپ لحظه چند نیهم که یخواب ادی.  دیکش رونیب

  نفسش و بودش  گرفته درآغوش تنگ یفیشر . هم یتو رفت شیها اخم و کرد

 .دیبر یم داشت

 

 !"تیترب  یب" 
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  گز گز به راستش دست چه؟  که یعنی. مزخرفش  خواب از  شد تلخ اوقاتش 

  دارد درد همه ن یا. برگردد دستش به  خون تا نشست حرکت  ی ب. بود افتاده

  عرق  تن و برداشت  یوارید کمد  ی کشو از  را کوچک  ی حوله شدن؟  داریب

 رفت. کهوی کرد لرز . تنش یرو دیکش شرتیت  کی. کرد خشک  را اش کرده

  یصدا . نبود  واضح کلماتش. آمد یم هنوز مردانه نامفهوم  یصدا.  پتو ریز

 . شد بلند  و کرد نچ  دایو.  شد اضافه بندش پشت زن کی یها ناله

 

 !" بابا یا"

 

 ادشی. دیکش  دراز  شوفاژ کنار. هال به کرد کوچ  و برداشت را بالش و  پتو

 . دهی شن هم گرید بار چند کماهی نیا  یتو  افتاد

 

 ! وا"

 ..."مگه 

 

 . افکارش به زد ی چیق . کرد نچ دوباره

 

 !"چه من  به! هللا  اال الاله" 

 

                یلیل_ بر_سالم#

 ۹۴_قسمت #

 

 که بود روشن خودش  یبرا. شد مچاله خودش ی تو یناراحت و خجالت از

  ر یز تا  را پتو  شرمزده  یفیشر دنید دوباره فکر از. بوده پرت مطلقا  خوابش

  محصول ده،ید که یانیهذ دیرس جهی نت ن یا به  باالخره. د یکش باال شیها چشم
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  کرد عهد و. بوده اش  یحال ضیمر و هیهمسا یصدا شب،ید سلایر مشترک

  اتاق از  را  کتابش کاش. خالفکارش خفن نقش آن با  را سلایر نکند دنبال

  از  نبرد  خوابش  اذان  کینزد تا. نداشت شدن بلند دوباره حس.  بود برداشته

  اما بیغر  و بیعج حضور   و.  الیژ ی  خانه. رایحم یزندگ.  جوراجور یفکرها

  پهلو و کردن فکر از  شد خسته. اش ماهه چند نیا یزندگ یتو  یفی شر یعیطب

  رکعت دو جهیسرگ با و  نشسته طور همان. گرفت وضو شد بلند. شدن پهلو به

  تر،  نییپا کوچه دو مسجد اذان همراه اش  یگوش اذان یصدا . خواند نماز

  به  توکل. ستادیا  پا سر بعد و داد  گوش آخر  تا . ختیر  دلش به  تیامن انگار

 . خدا

 

 " اکبر هللا"

                یلیل_ بر_سالم#

 ۹۵_قسمت #

 

  به کسل و  حال  یب  سوم، ی  طبقه ساکن یها خانم  از یکی  . شد آسانسور وارد

  که یوقت از شناخت یم را  ییرزایم  خانم. بود داده هیتک سرش پشت  ی نهیآ

  دایپ  و بود پرستار. رو  دیسپ و بود چاق  و  بلند قد. بود آمده آپارتمان  نیا به

 .  فتیش سر رود ی م دارد هم حاال بود

  نیب گوشت لخته ک ی مثل را  او رمق یب دست و کرد یپرس  احوال  باز  یرو با

  پوزخند  وار،ید  یرو ی نهیآ به داده  لم طور  همان ییرزای م. فشرد انگشتانش

 ،یگیهمسا یها سال  نیا  یتو. کرد او نثار را شیرو  و  رنگ ی ب ی خسته

 لب ی رو دارد را  لبخند کارکرد همان او  لب ی رو پوزخند  بود، دهیفهم دایو

 : دیپرس را  دایو  احوال  اش یی کائوچو یطب  نکیع پشت از.  هیبق

  

 ه؟ یخبر. بامداد خانم یسرحال_ 
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  هم با یتیمیصم  ی سابقه که نیا بدون  ییرزایم خانم که بود بار  نیهزارم نیا

  تر کلفت پوستش. بود زده گوشه  او به کردن شوهر مورد در باشند، داشته

  ریگ دل کردن، شوهر به  بودنش سرحال  ربط از که بود شده ها حرف نیاز

 :داد  جواب لبخند با. شود

 

 احواالت که شه  ینم گهید. شکر رو خدا.  جان  ییرزایم خانوم  شهیهم مثل_ 

 .  که ی ریبگ رم هیبق  حال  و  کار سر یببر یکن کول  تو یشخص

 

 . بود کرده حفظ را  پوزخندش رمق، یب طور همان زن

  

  و  ببرم گهید ی جا رو  جا هی یخستگ ندارم عادت. طورم نیهم منم. آره_ 

 .  بدم یمنف ی انرژ

 

 .  رفت  باال نامحسوس  دایو لب ی گوشه

 همکار ی پاچه کله داشت اش، یشنگول و شاد یادعا بند پشت ییرزایم

  از. افتاد پارسا خانم ادی  دایو که گذاشت یم بار  را اش یمنف یانرژ یعصب

 . بود  ییرزایم  مجاور  واحد ی هیهمسا پارسا. بودش دهیند  شیپ  وقت یلیخ

 

 .  دمشون یند هیمدت خبر؟   چه پارسا خانوم  از ؟ ییرزایم خانوم_ 

 

 گذاشت پا نیسنگ ییرزایم و زد تعارف  دایو.  ستادیا نگی پارک ی تو آسانسور

 .  نگی پارک  کف سنگ  یرو

 

  که ختیر خودش  تو  و خورد یالک جوش   و حرص نقدیا  اونم. چرا ! هوم_ 

 . گرفت کانسر باالخره
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 .  ستادیا شیجا  سر زده بهت دایو

  رهیت  صورتش و  بود اط یح  نور به پشت. او سمت برگشت زنان نفس ییرزایم

 .  دیرس یم نظر  به

 :دیپرس لکسیر طور همان

 

  یم یتراپ ویراد  داره االنم.  دیبر راستشو ی  نهیس. کرد عمل  ؟ ینداشت خبر_ 

 .  کنه

 

  مانده خبر یب  او  از مدت چه مگر  بود؟  افتاده  وقت چند  ظرف اتفاق همه نیا

  چند. بودند جمع  هم دور یقهرمان خانم   واحد یتو شیپ  وقت چند نیهم بود؟ 

  ش؟ یپ ماه سه. دهانش  یجلو  گرفت را  دستش بود؟  گذشته وقت

  نیخورج  فیک  عمق از  را دشیسف  نود  ال  چییسو فاصله  نیا  یتو ییرزایم

 همان. واحدش  نگی پارک دم بود رفته رون،یب بود دهیکش  کوتاهش دسته طور

 ادامه خونسرد. کرد باز را لیاتومب در و  زد را ریدزدگ. آسانسور یقدم دو

 :داد

 

  مادرش ی خونه  مدت نیا. ماهه هی. گهید شده ریدرگ  اونم .  بدبخت. آره_ 

 . بوده

 

 .بست  چشم اندوه  با دایو

 

@kanalneynar 

 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#
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                ی لیل_بر_سالم #_

 ۹۶_قسمت #

 

  ن؟ یندار دی جد  خبر ازش شما_

 

  افتاده  برق نک،یع پشت شیها چشم  یتو . انگار بود آمده سرحال ییرزایم

 .  بود

 

  انیم روزا  ن یهم گفت دمیپرس. دمید پاگرد  یتو شوهرشو شیپ  روز چند_ 

 . خرابه شی روح  گفت یم. خونه

 

 :کرد اضافه را خودش  نظر هم بعد

 

  شم هیروح. یمار یب  نیا نداره یروشن افق شمیطور  نیهم. باخته خودشو_ 

 . وفتهیم جلوتر کارش ببازه که

  

  خون کمال در و  زد حرف ماریب بد  حال  و یماریب عوارض مورد در بعد

  دارد انگار که شکافت یطور   را آن  به  مربوط ندیناخوشا نکات ی همه یسرد

 .  کند یم سیتدر

  اگرچه. ختیر فرو یا  حرفه  فوق برخورد نیا  از  دایو قلب. کردند یخداحافظ

  .دید یم  یا  رحمانه  یب یمنطق یبرخوردها نیچن  که نبود یبار  نیاول

  گرفتن عقب دنده راه سر تا کنار دی کش دا یو. کرد روشن  را  نشیماش ییرزایم

 داشت که یخروج در سمت رفت نقص، یب فرمان  چرخ  مین ک ی با. نباشد او

 .بود  مانده شیسرجا ،یشانیپ ی رو دست دایو. شد یم باز  آرام آرام
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  حالش. شد خارج  ساختمان از. گرفت یم ییعطا از  را پارسا ی شماره دیبا

  ادی. ردیبگ  را بغضش  یجلو کرد تالش کوچه سر تا. بود دگرگون یحساب

 .  کافه رفت ی م سرحال و گذاشت  یم را شیها غم دیبا. افتاد خودش  حرف
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 . گذشت یم هیافتتاح  از ماه دو

 بودند، کرده یدانشگاه و  یهنر یها ط یمح یتو که یغات یتبل و ها برنامه با

 بعد که داشت  ثابت  یمشتر چند هفته در. بود کرده باز را   خودش ی جا خوب

 .  شد یم پر کافه  هوا  یکیتار موقع. نشستند یم ها ساعت  و آمدند یم ظهر از

  بر با  بار چند انیمیسل. بود  رزرو بار کی  یا هفته" یفرهنگ گپ" لیطو  زیم

  قیدق اما خوددار  د،ید را دایو که اول   بار. بود آمده برش و  دور ی ها بچه و

  یساختگ متوجه دا یو. خورده  جا اتفاق نیا  از که کرد وانمود و کرد نگاهش

 .نکرد  مورد نیا  در یفکر اما شد شیادعا بودن

  جیپ در مندان  عالقه به و بودند شده دعوت هم سندهینو  و شاعر تا دو-یکی 

  شعر مجالس  و  یفرهنگ گپ. بودند داده خبر  گر،ید یجا چند و  کافه کانال و

 . بود شده طرفدار پر  نقدش  و یخوان

 رفتند یم لب یتو و شکستند یم دست و  سر هم" دنج کنج" ی برا ها یمشتر

 . شده رزرو قبال ای است  پر دندید یم یوقت

  و یزندگ شور  کتاب ادی را دایو که  فکر  روشن یامروز  ظاهر با  ییها جوان

 .  انداخت یم اش رانده جا همه از  و گمنام یها نقاش اجتماع
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".  مال ینیم" و  بود" عکاسخانه" و " زار الله" پاتوقشان دارها سال و سن

  از و یسادگ آرامش،  و کردند یم دا یپ اول   یدوتا ی تو را  شانیها ینوستالژ

 ".  مال ینیم" در را  یدگیبر ایدن

  و  رفتند یم ته  تا  را کافه یدرازا شهیهم که بودند هم یمذهب جوان  تا سه-دو

  نظرشان مد زیم به  تا اغلب، .کردند  یم قرق  را ییانتها   یزهایم از یکی

 اعتماد  با آنها و. کردند یم بارشان تکه رها و  روز مد یپسرها  دختر برسند،

 .کردند یم گذر  و دندیخند یم خودشان خاص  نفس به

  سه-دو یا هفته حسام. ماند یم م ین  و نه-نه  تا و رفت  یم بعد به ک ی دایو

  هیبق بود حواسش  دایو. رساندش یم گهکاه برگشت،  موقع و آمد یم روز

  نسبت یفیشر توجه و  خوش  یرو متوجه گرانید اما. نشوند حساس شانیرو

 .  بودند شده او به
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  نیا  در حضور  او  اما. باشد کننده خسته توانست یم شی برا  جا  کی نششتن

. دید یم امروزش  ی جامعه یها آدم شناخت یبرا  گرید یفرصت را طیمح

.  رهایپ یتینارضا و  لند و غر  از پر یها یخستگ. ها جوان یآنارش جاناتیه

 .  پسرها و دخترها آوانگارد ی ها رابطه

  یبرا شانیها  گذاشتن وقت ها، آدم بودن هم کنار نیهم  ز، یچ همه رغمیعل و

  آرامش. زیم کی پشت دوستانه یدارهاید یشاد. کرد یم  خوب را  حالش هم،

  پاتوق  یتو  رفت یم کراستی و  آمد یم روز  هر بایتقر که یجوان مرد آن

  دست به دست. نبود اشغال هم وقت  چیه که نیا  بیعج. نوشت  یم و خودش

  یگرید ی  شانه بر سر هم به داده هیتک که عاشق  یها زوج یها شدن
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  را یخوشبخت و   یشوهر و زن کرد یم آرزو .  اند خلسه در  آرام  و اند گذاشته

 .یم یصم و  تازه و گرم  طور نیهم شانیبرا

  رانیا" ی نفره شش گرد زیم پشت  ش، یپ  روز چند.  هستند جوره همه 

  مختلف، یها کلیه و ها پیت با  قبراق، ی ساله شصت-پنجاه  زن چند ،"نیزم

.  بودند شده جمع  هم دور ،یچادر  تا  گرفته یقرمز رژ  و  مال یسانت از

  دیفهم و  گرفت را سفارشاتشان ،یجنگل  ی کافه نینش دل  دختر همان سروناز،

 .  اند بوده همکار و دوست یروزگار که اند بازنشسته رانیدب یهمگ که

 نوشته دست که  دید یم چرخاند، یم  سر که گهگاه و بود  دا یو کینزد زشانیم

 مورد در و خندند یم قاه قاه ند،یگو  یم جوک   خوانند، یم هم ی برا را هاشان

 .  زنند یم  حرف خوب یزهایچ

  کی به کرد یم دعوت جا نیهم را  دوستانش روزها نیهم از یکی دیبا

 . کوچولو یدورهم
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  یبرا داد یم جان جا  نیا.  اوردیب خودش با  هم را یقهرمان خانم  روز کی دیبا

  ی هیهمسا. پارسا لوفرین. پارسا و . او  نگاه برق  ختنی برانگ و  حضور

  و. یماریب با  بود استقامت یدو  ی  مسابقه یتو روزها نیا که دردمندش

 توانست ینم  بدنش که بودند گرفته را دورش ی طور  شیپسرها و شوهر

  که را یروز آن رفت ینم ادشی. بود رفته  راه نیا در شیموها. نکند مقاومت

  با. برداشت سرش از  را یمشک یکویتر کاله شان، خانه  یراحت ی رو لوفر، ین

  به آمد یم چقدر  که یلبخند و کرد یم مبارزه اشک با شجاعانه که ییها چشم

 : بود گفته  او به  آرامش  با دایو.  رنگش یب یها لب
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  مثل. یماری ب  با جنگ   یبرا یساخت زره موهات از جون،  پارسا خانوم_ 

 .  سربازا

 

 .  دندیخند دو هر 

 

 :داد ادامه  نوازشگر  و نرم

 

 .نکن حساب  یادیز ی  نهیهز نوی ا ،یاریم دست به که  یزیچ  مقابل در_ 

 

 در دست لوفر،ین  و دا یو و  انداختند پوست  پارسا،  خانم و بامداد  خانم  روز، آن

  یشوک انگار ماه، دو نیا  تمام و. دندیخند.   گردند هیگر زدند، حرف هم، دست

 کرده ر ییتغ انشیاطراف و یزندگ به دشید. بودند کرده وصل   لوفرین نگاه به

 .  بود

 

 .نشونده صورتت ی رو که یلبخند نیا با . ازش  ام  یراض_ 

 

.  گرفت زرانیخ  درخت ف یظر یها  برگ از  را نگاهش. کرد صاف را سرش

  اش  حنجره یتو  ینوا خوش  ی پرنده آن با  اش خنده و صدا  سمت به داد رخ

 .  شد حسام سهم

 

 .سالم_ 

 

 . خواباند  کانتر ی لبه یرو ساعد و داد هیتک دا یو خوان  شیپ به
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  یلبخندا نیا  مسبب بابت بندازم راه یزی ر خون هی دهیرس  وقتش. کیعل_ 

 . یواشکی

 

 شیها لب یینامر  یها نخ. کرد نگاهش  نییپا  از. اش نهی س یرو  افتاد سرش

  یباز  آتش شی ها چشم یتو  یمخف یمامورها و دندیکش یم طرف  دو از  را

 :گفت  ناز  به اریاخت  یب . بودند انداخته راه

 

 . کردم  یم فکر مونه، هیهمسا که دوستم... لوفرین به داشتم ... نه_ 

 

 :داد تکان سر  شوخ ییها اخم  با اما بود  رفته باال   یفیشر یها لب ی گوشه

 .شد نیا_ 
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 .کرد نگاه را ساعتش  و چرخاند را  مچش

 

 . ادیب  دیبا یطاهر گه ید ساعت ربع تا_

 

 .کرد نگاهش یسوال دایو
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 ".  باد یها دزدانه" ی سندهی نو . یطاهر نادر_ 

 

 :گفت اقیاشت با  و  انداخت باال  ابرو

 

 .قلمشو دارم دوست! خوب چه .  کتاباشو خوندم_

 

 . چرخاند سالن یتو  را نگاهش حسام

 

 .ستین بد آره_

 

 .شد گرد هاش چشم

 

   شونو؟ یا  استعداد ای نیزد منو  ی قهیسل االن_ 

 

 : گفت الیخ  یب حسام

 

 .دو هر_ 

 

 . دیخند  صدا  یب دایو

 

 ن؟یکرد  دعوتش چرا پس_ 

 

 :داد رون یب  را لبش
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 .  رهامه  با شیهماهنگ  البته.  کنم جور نشد و  بخوراش درد به_ 

 

 .کرد یم چک  را ها بچه داشت نگاهش حاال

 

   خوبه؟  اوضاع_ 

 

 : گفت و کرد  او دید ریمس جهت هم را  نگاهش هم دایو

 

 . خوبه کارشونم. شدن مچ هم با ها بچه... خوبه...  آره_ 

 

 .برد  باال ابرو  یتا کی

 

 ؟ یندار یمشکل تو! شدن مچم  پس ... اوهوم_ 

 

 . او  به کرد رو

 شه یم نامرتب کمی. ادیم دستم داره دیجد  ی  پروژه هی ،یراست  آ . خوبه. نه_ 

 .  یروز چند اومدنم

 

 .دا یو یها چشم به دوخت را  قشیدق نگاه

 روز؟  چند_

 

 .  نگران و بود دلسوزانه. انگار دیپرس ینم  سییر  کی مثل
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  انگار  شیبایز و  بلند قامت با  فرم یبا یز لباس. سمتشان آمد یم داشت صنم

 یها چشم  ،یکالغ پر یها یچتر   ریز . تناسب فرط از  بود مغازله یتو

  یم هرلحظه انگار که یشگیهم تفاوت یب نگاه آن  از بود شده یخال خمارش

.  یبز  پاچه ها ساله  دوازده مثل نه اما  بود پر  ابروها"! همه پدر گور: "گفت

  دیشا تار چند فقط خفن  و  یهنر  جور  کی. نبود  انداخته خط  هم ها عروس مثل

  مهین ی شده رنگ پر  یها لب با و  گرفته حس. باشد برداشته  پلک پشت از

  دنشیرس زودتر  یبرا دا یو بود کینزد که دیکش طول دنشیخرام  قدر آن باز

 .  ردیبگ اسنپ کی

  یروبرو  یفیظر  ییدلربا با  اما باال سر و  مغرور ها، کنتس مثل . دیرس باالخره

  گزارش و کرد ی پرس احوال. داد لشیتحو خوشگل لبخند کی  و ستادیا حسام

 . صنم  بود کالس با". افتخارشان به . "بنوازد انویپ رود یم دارد داد

 

 ه؟ یچ  نظرتون مد قطعه_ 

  

 . خودش انتخاب  به بنوازد" یمعروف جواد"  از  قطعه کی  که خواست حسام

.  بود" یفرهنگ گپ" مجاور که" ستفیکر ژان" بخش سمت رفت دخترک

  یمیقد و بایز  آهنگ بلندش انگشتان تماس با و نشست انو یپ پشت  فیظر

 .  درآمد پرواز  به سالن  یتو  یمعروف جواد

 اغلب که داشت یپراحساس و ف یلط ینوازندگ  نخوتش پر  رفتار از  نظر صرف

  کتابش  دایو . انوی پ  کنار کشاند یم را مهماندار،  یپسرها از یکی د، یحم اوقات،
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  لبخند آهنگ پر ی انویپ به رو  و بود داشته نگه باز  طور  همان دست دو  با را

 برد را او  حواس قشیدق نگاه و کتاب ک ینزد گذاشت را دستش حسام. زد یم

 . خودش شیپ

 

 .فعال_ 

  

.  کرد حرکت سرش پشت  دایو نگاه. ت یریمد اتاق و سالن  یانتها سمت رفت و

  دستش به. دهن یتو  برد  را شیها لب... بودن برازنده  مورد در یزیچ  کی

  بود؟  تر  طرف آن چقدر. کرد نگاه بود شده  خشک کتاب کنار که
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  اش؟  خنده آمد یم بند مگر. دیخند بلند و رها

 

 .سمت ن یا کرد را رخش سه و هم یتو  رفت ش یها اخم" یادب  گپ" یتو یکی

 یسند که ها آن مثل و کرد شکار را  نفر  کی آن  یناراض  چشم  ی گوشه دیحم

  ک یال با و یگوش یکردتو  را سرش  روزمندانهیپ اند، کرده رو کشفشان یبرا

 . کرد حال  فرهنگ کافه جیپ در دشیجد پست یها

 خنده ولوم یسخت  به دا یو. دیرس راه  از خورده گره یها  اخم همان با حسام

 یها شانه  فقط  تا داد هیتک دستش به  را صورتش  و دیکش ن ییپا را  اش

 .  رفته سهیر یکس  چه بدهد لو  لرزانش
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  اخمو،  قدر همان. آنژ  کلیم داوود ی  مجسمه مثل ستاد،ی ا  ز یم یجلو  صدا یب

 ! البته لباس یب قدر همان نه اما جذبه، پر قدر همان

 

 سرد خون  د،یحم.  کردند جور و جمع  ناز با  و  زیر را خودشان  سحر، و ستاره

  همان از و بود نییپا سرش هنوز  دایو. زد یم گشت نستای ا ی تو  الیخ  یب و

  که دانستند یم همه. دید بود شده قرمز خنده  از  که را صورتش شد یم هیزاو

  گوش  و چشم  حاال  و دارد گرید جور کی  را یول خانم  احترام  ی فیشر یآقا

  ی  قهقهه یصدا   مقابل در  او العمل عکس مشتاق دزدانه پسرها و دخترها

 . یادب گپ ی تو جلو آن بود کرده دعوت را سندهینو کی یوقت  هم آن. بود دایو

 

 د؟ یحم شده تموم کارت تو_

 .کرد بلند  سر خبرها یب  جا همه از  مثل دیحم

 جان؟_

 

  را  نوکش آمد، ینم  خوشش ها بچه فسقل  ی ها یباز رو پر نیا  از که حسام

 . دیچ

 

 .پسر ستمین نامزدت_ 

 

 .کرد جمع  را شیها لب دیحم

 

 . آقا بله_ 

 

  رو  یجد  طور همان اما.  یخوش از مردند دیحم شدن عی ضا ذوق  از دخترها

 . ها آن به کرد
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 . شده روشن  چراغش نی کن  چک  و مالینیم_ 

  داد قر و برداشت مجروحش احساسات همراه را  زانشیآو  ی لوچه و لب سحر

 . مالینیم سمت
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  با دیحم. کند جمع را  دنج  کنج یتو   ییرایپذ اسباب رفت بدو بدو هم ستاره

  اما. کرد یم مرتب را  نیزم  رانیا  ی قفسه یها کتاب داشت دارش اخم غرور

 . هاست آن شیپ گوشش که بود دا یپ خوب

  به. بود شده محو  دایو  ی چهره یرو  از خنده ها بچه ی  ناعادالنه خیتوب  با

 .کرد یم نگاه  بود، گرفته جذبه  هنوز که یفیشر

 

  بلند صدام . کنم کنترل  خندمو  نتونستم من. نبود ها بچه ری تقص  ی فیشر یآقا_ 

 .  دیداشت مهمونم.  خوام یم عذر. شد

 

  نگفت یز یچ. گرفت تمیر  دور کی دا یو مقابل  ز یم یرو انگشتانش   با یفیشر

 . شد دور و

 .دیحم سمت برگشت و کرد  رها را  او  دایو نگاه
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 . شرمنده. شد من  ریتقص  د؟ یحم آقا_ 

 

 .سمتش برگشت دیحم

 

  نخوره  تنم به بار  هی  یا  هفته یفیشر آقا  صابون. نیینفرما  خانوم  دایو نه_ 

 .شما  جون شم یم ضیمر

 

 :گفت طنتیش با بعد

 

 .دیارز  یم تون خنده به_ 

 

 .کرد نگاهش کج یشوخ به و زد  لبخند ی ور ک ی دایو

  یبند شرط  ی چهی باز گو، بذله و  یداشتن دوست پسر نیا  که بود دهیفهم 

  ن یا کنند ینم که کارها چه.  بسته دل نواز  آهنگ کنتس به  و شده صنم  و سحر

 .هم با ها آدم

@kanalneynar 

 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

 

                یلیل_ بر_سالم#

 ۱۰۴_قسمت #

  ،یادب منتقد ساله  چند و  یس خانم کی . بود گرم  بحث. خودش زیم پشت رفت

.  معنا مفهوم تا  گرفته ساختار  و فرم از.  نظرها اظهار یتو  داشت فعال شرکت

  سر یجلو  با جوان  بلند مو یآقا کی .  کرد یم ریتفس و شکافت یم جانیه با

 دست بونیتر تا .  زن لبخند و بود سرد خون.  ش یبرا بود  گرفته جبهه ،یخال
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  لبخند یختگیفره  با و  انداخت یم نیی پا سر هیسف  اندر عاقل او  افتاد، یم زن

 . زد یم

  یبرا کرده  زیت  گوش نظرها، و ها  سوال ی انهیم که دید و  آمد خودش به

 . کرد یم باز را  روحش بند بند داشت اش  یگرفتگ که ییصدا

 .بود داشته نگه آرام را جو یفیشر 

 یم دروغ نظرش  به گرید ل،یم نی ا  انکار  ش،یپ یمدت از .  انداخت نییپا سر

 تازه  یها حس . بود کرده یها ینینش عقب  سکوت در ری اخ ی ماهه چند. آمد

 . کردند یم  یرو شیپ داشتند

  از ی اریبس. کرد ینم یگانگیب احساس ذهن، در چه و  حضور   در چه او،  با

.  بود کرده فکر  مشترکشان خاطرات  و  او به تماما، نه اگر ش، یروزها اوقات

  یم. ها یریمس هم. ها خنده. شانی ها حرف  موضوعات. شانیگوها و گفت

  یرو از  را حسام  عکس که بود حواسش.  او به دهد یم پشت دارد که دانست

 .  خوابانده  وارید

 .  کرد یم تمام را سال نه حسام رفتن روزها، نیهم و
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 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

 

                یلیل_ بر_سالم#

 ۱۰۵_قسمت #

 

  یها سنگ ی رو نگاهش. ها حس یدگرگون نیا برابر  در بود کرده سکوت

  نیا از آمد یم کوتاه. شد یم نرم داشت . زد چرخ  یفرهنگ گپ زیم انیم

 یفیشر حسام.  را یفی شر ی ناگفته بود دهیفهم  خوب. بست  چشم. یستادگیا

.  تکرارها تکرارها. یدوبارگ از. شدن دوپاره از یوا . اسم  نیا  از  یوا و.  را

 .  بودن  دار خاطره.  بودن دار تجربه نیا .  ها نهیزم شی پ نیا
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 است؟  کدام مال  شیصدا  بزند، که صدا حسام؟  کدام حسام؟   با کند چه چه؟  بعد

   نوازشش؟  نازش؟  کدام؟  مال لحنش

  دینبا گرید  و ذهنش؟  از شود یم  منفک او ادی ،"حسامم؟ : "دیبگو  یوقت

 بود؟  دشمنش مگر زد؟ یبر دور کند؟  چه را ها آن شان؟ یها عکس بزند؟  سرش

 عکس نکند نگاه گرید انبار؟   یتو کند یگانیبا هم؟  با داشتند بد خاطرات مگر

  را  آن تنش؟ ... پس  او؟  به نکند فکر زد؟ یبر  دور هم را حسام  را؟  حسام یها

 ها؟ تماس و ها لمس کند؟  چه

  کی. نداشت تاب قلبش. پوشاند صورتش از بود ممکن چه آن دست کی با

  شیها سال رکود یتو یشکستگ نی ا. ماند شکسته و شکست حسام  یبرا  بار

...  حاال . کرد تر آسان  شیبرا را یشکستگ دل تحمل یلرزش یب. ماند لرز یب

  شکسته همان اما . بود کرده مقاومت. بودش  نخواسته. د یلرز یم داشت دلش

 .باز بود دهیلرز مرده ی

. داشت درد شوقش  احساس. دیکش یم درد گرانید چندان دو. داشت درد 

  اش  نهیس. نداشتند تازه  بار حمل تاب ها یشکستگ ن یا. هم  تشی رضا احساس

 . دلش داشت انتیخ حس . شد یم نیسنگ

 .  کرد یم پرواز. بود گرفته بال حسام 
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 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

 

                یلیل_ بر_سالم#

 ۱۰۶_قسمت #

 

  هنوز. او به کرد رو  نظر  کی و گرفت چشم شه،یش پشت ابانیخ  یکیتار از

  خودش حال یتو هم دیشا دانست؟  یچم.  برگرداند سر سست بود؟  افهیق  یتو

  اش  یانرژ یب قدر آن روزها نیا یدرون جدال. نداشت گرفتن افهیق قصد و بود
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 سکون به برگردد دوباره و بخوابد ببندد، چشم داشت ل ی م فقط که بود کرده

  خو  .آمد یم  نیسنگ یادیز شی برا دیجد احوال   و حال.  گذشته بار رخوت

  خوردن  چیپ  یبرا نبود آماده  تنها نه.  شیروزها بودن ماجرا یب به  بود گرفته

  وجدان خراب  حالش. را لغزش نی ا  خواست  ینم آن، از باالتر  که دلش، یپا

  جهی نت ن یا به دلش ته ی وقت شیها یحالج ی  جهینت  از شد یم تر خراب. بود

 . داشت حسام  به که یحس با است  متفاوت یفیشر به حسش که دیرس یم

  رفتند بعد و بودند نامزد ماه چند. بود کرده یمعرف مادرش همکار را حسام

 در مدت، آن تمام. دیکش طول سال سه شان یشوهر و  زن. سقف ک ی ریز

 .  داشتند دوست را گریهمد آرامش

  با بود فتادهین تاب  و تب به دلش هرگز. سهیمقا وقت خودش از شد یم زار یب

  نیا.  را هم داشتند دوست. لب به لبخند و عاقل  و  بود آرام او  با شهیهم. حسام

  و بابا ،یفیشر از  ش یپ تا.  بود یگرید مطلب نیا عشق؟   یول. داشت نیقی  را

  مثل اما.  داشت دوست را دو  هر. بودند اش یزندگ یمردها تنها حسام

.  نبود بساطش یتو  ،یکس یادآوری   یبرا بودن  بهانه دنبال مدام ها نوجوان

  دور اریاخت   یب گذاشت، که آسانسور ی تو  پا ش،یپ وقت چند  نیهم بار کی

  بود زده دو دو چشمش. آشنا اریبس  ی حهی را آن استشمام از دیچرخ خودش

  از شدن نیمزم ی  بهانه به برسد،  نگی پارک به تا و جاست؟  نیا  او مگر: که

 .بود دهیکش بو  یه ،یفیشر  عطر با شباهتش

 

  ینیب  چیپ خواست یم. نیماش یتو  بود پر  هم باز یفیشر  یبو خوش عطر

  نفس با و حسام گردن یتو ببرد سر فقط .  نفرستد نهیس  یتو  و ببندد را  اش

 . جانش ته بکشد  را  تنش  ی بو ق،یعم

 .  داد یم رخ داشت گرید ز یچ کی . اش  ینیب ریز گذاشت انگشت  یناراض

 .داد نیی پا ل یم چند  را دایو سمت ی شهیش حسام

 

 نداشته دوست گرم  یبو کردم ی نم فکر.  ببخش ادوکلن؟   نیا  یبو تنده_ 

 . کنم ینم ش استفاده گهید. گرمن شون همه خودت ی ادوکلنا  چون. یباش
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.  کند انکار برگردد نداشت رو د؟ یفهم  کجا  از. ماند باز دهانش د؟ یفهم  کجا از

  یپات تله مورد در ییزهایچ  کی خواند؟  یم را  افکارش که بود بار نیچندم نیا

 ... اما بود، دهیشن ها عاشق
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 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

 

                یلیل_ بر_سالم#

 ۱۰۷_قسمت #

 

 ؟"ها عاشق. "بود دهیدو ذهنش  به  اریاخت ی ب که یا  کلمه از  دیبر نفسش

  نیا. شود یم دهیکش گرداب ی تو لحظه به لحظه که داشت را  ی قربان ک ی حس

   زده؟  عشق از  یحرف حال به تا یفیشر مگر زد؟  سرش به که بود چه فکر

  به بود انداخته دلشوره ها، نخواستن  و خواستن  ها، یف ی بالتکل فکرها، نیا

 .  خواست  ینم را کس چی ه او. خواست ینم.  جانش

 .  کرد نگاهش  جیگ دا یو. سمتش بود  برگشته و داشته نگه را نیماش

 

 ست؟ ین خوب حالت_ 

 

  شی پ و گرفت دست به را زبانش عنان  دلش یتو از یکی  نه، دیبگو آمد تا

 :شد خارج دهانش از  ناله کی. کرد یدست

 

 نه_ 

 

@Vip_Roman



 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  272 صفحه  _____________________________________________________________________________

.  بود هم ی تو هاش  اخم. خواند یم  را  شیها چشم داشت یفیشر نگران نگاه

.  بست پلک دار  خود و شد مانیپش راه ی  مهین اما دیبگو  یزیچ کرد باز دهان

 . کرد شیصدا   تگریحما و  آرام

 

 دا؟ یو_ 

 

  و اوردین طاقت. کرد او   بانفوذ یها چشم بند  لحظه چند را  زانشیگر نگاه دایو

 .  او  جز  یگرید زیچ هر کردن نگاه به کرد بنا دوباره

 

 .همسرت مزار میبر هم با  خوام یم من_ 
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 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

                یلیل_ بر_سالم#

 ۱۰۸_قسمت #

 

 . آرام طور همان. داد ادامه و کرد یمکث

 

 نداره؟ که یاشکال_

 

  هیتک فرمان یرو که حسام ساعد  به داد را نگاهش. دی کش قیعم نفس دایو

 . داد را جوابش  لب ریز. نکرد حوصله  ؟ "چرا" بپرسد خواست. بود داده

 

 . باشه_
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   ست؟ ی ن  خوب حالت  چرا_ 

 

 .رهیگ دست یرو گذاشت دست آرام دایو

 

 . دونم ینم_ 

 

  ؟ یدون ینم_

 

 : کرد اصالح

 

 .دونم ینم درست_ 

 . کرد مکث

 . کنم استراحت برم. ام خسته_

 

. شد ادهیپ هم خودش. شود ادهیپ آرام  او تا کرد سکوت. نگفت یزی چ یفیشر

  با. ماند کوچه سر همان او  خواست به رساندش، یم که گرید وقت هر مثل

 .  کرد اش  بدرقه در دم و کوچه یها وسط تا نگاه

 

  لشیموبا. دیپوش  یراحت شلوار . مبل  یرو انداخت  و کند تن  از  را شیها لباس

  را تلگرامش و  بود نیال  آن بهناز. زد چمباتمه  مبل ی  گوشه و  برداشت را

  ضیف به  را او  خودش، مخصوص اتیادب با هم انیم در  یکی. بود ترکانده

  خندان یموجیا سطر دو" کرده سشی سرو" که نیا  از انی پا در و. بود رسانده

 . بود کرده فیرد
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@kanalneynar 

 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

 

                یلیل_ بر_سالم#

 ۱۰۹_قسمت #

 

 .زد  دوستش ییهنرنما به ی لبخند حوصله یب

 

 تو؟  یبلد ام  ی کار نیا رهیغ مگه! وونهید_

 

 :کرد پیتا

 

   ؟ یبه ی چطور_

 

 .دی رس بهناز امیپ که بود نکرده  ارسال هنوز

 مرگت؟ خبر  یبود یگور کدوم ؟ یاومد! یو یه_

 

 ؟ یخوب تو. مشیساخت  ینفر  دو که یگور همون_ 

 

   که احمقش  برادر آن و" دهیمال ور  پاچه"  برادر زن از  دینال یحساب  بهناز

   یزود به که داد وعده  و!  شان....ک  در بیج ی تو گذاشته را گاو و  بوفالو

 .  شانیپا تا  سر به زند یم... گ  و  رود یم خبر  یب
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  را اش یسرکش  و ها ییتنها  عمق کالمش، ی نداشته عفت و چارهای ل انیم از

 .دیرس یم آرامش به کاش ی ا. کرد یم درک

  ک ی که طور همان. کرد یم اش  یمخف. خودش حال  از نگفت چی ه چنان هم و

 .  شود مجرم که  مبادا کرد یم یمخف.  فکر ن یا نبود عادالنه. را جرمش مجرم
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 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

                یلیل_بر _سالم_#۱۱۰

 ۱۱۰_قسمت #

 

 

        نیرالمومنیام ای ک یعل السالم     

 

                یلیل_ بر_سالم#

 ۱۱۱_قسمت #

 

  ش، یپ وقت یلیخ از  که یبالش یرو گذاشت سر. دیکش دراز پهلو به تخت یرو

 .  بود برده ادی از  را  محرمش سر یگرما

  زنگ. یمرد و  زن ی خنده  و گو  و گفت همراه. دیشن یم  دوش شرشر یصدا

 در پشت دیکل یب ها هیهمسا از یکی  هم باز. نشست جا  سر. شد بلند  فونیآ

  را در پشت ی  سالخورده زن. کرد نگاه کوچک  توریمان ر یتصو  به. بود مانده

 . برداشت را  یگوش. شناخت ینم

 

   بله؟ _
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 . شد رهی خ او  به زن

 

  ستن؟ ین . ۴ واحد. ام ی ازین خانم مادر من. دخترم نیببخش_ 

 

 .  البته حمامشان.  بود دهیشن را حمامش ی صدا االن نیهم

 

 ن؟ یزد زنگشونو_

 

 لشمیموبا ست؟ ین . گرفته مادرشو ی  بهونه. آوردم مو نوه. زدم یلیخ. بله_

 . دهینم جواب

 

   نکند؟ . گذشت سرش از یفکر. بزند  را  دگمه خواست

 

 . نی کن  صبر لحظه چند_

 

  باز را در. آمد یم دوش  یصدا هنوز. گرفت فونی آ با را  واحدش ی شماره

 کی البد بشوند؟  مواجه ی زیچ چه  با در پشت ندیایب نوه  و مادربزرگ کند،

 . کند ینم  باز را در که هست یزیچ

 .  خاراند  را سرش. بود گذشته دوازده از ساعت

 

 ! خدا یا_ 
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 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

 

                یلیل_ بر_سالم#

 ۱۱۲_قسمت #

 

  ی تو مستاصل  رزن یپ. برداشت را فون یآ. بگذرد کردن کمک  ریخ  از  خواست

.  بود شده بلند بچه  یها زدن نق  یصدا دوباره. بود ستادهی ا  بچه  با سرد یهوا

 پاگرد در، کردن باز  با. انداخت سرش ی رو را  شال و برداشت کمد از  را  پانچ

  با بار  سه. زد را  یکنار واحد  زنگ و  گذاشت رونی ب پا کی . شد روشن روشن

  نییپا.  قطعا بود مرد شانیکی. دیشن یا مکالمه ی زمزمه  باالخره. فاصله یکم

  درگاه یتو  دایو. کند یم نگاه دارد یچشم از یکس دی فهم  و افتاد هیسا در

 :دیپرس دیترد با زن ی صدا.  زد زنگ دوباره. بود خودش  واحد

 ه؟یک_ 

 

 :داد جواب  دایو! داشت دعوا

 

 زدن  زنگتونو. ساختمونه در پشت  مادربزرگش با پسرتون  ،یازین  خانوم_ 

 .زدن  منو زنگ  ن،یدینشن

 

 ! عییه_

 

  مربوط او  به. بخوابد که. بست  را در و تو  رفت.  گو و گفت ی زمزمه هم باز

  امور محض و دارد اش  خانه  یتو یمرد هیهمسا ی  مطلقه  زن که نبود

 . کرده سر به دست را  پسرکش  یتیترب
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  یم را طبقه  آن  تیامن و  نام و کرد یم دایپ  ادامه اگر شد یم مربوط ... یول

 .کند ر یس ییجا هر بود ممکن هیبق  فکر و. بود تنها هم او . آلود

 

@kanalneynar 

 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

                یلیل_ بر_سالم#

 ۱۱۳_قسمت

 

  بود،  رفته فرو درهم لباسش دامن ی رو  که کیبار یها انگشت  آن از نگاه

 .  داد او به صورت دوباره و کرد جاده  به یتوجه. گرفت

 . نشاند لب یرو رنگ کم لبخند ک ی ادب یرو از  و کرد نگاه دایو

.  داد تکان سر متقابل  یلبخند با و کرد نگاهش یسوال فضا، رییتغ ی برا حسام

 .  ستین  یزیچ  یعنی که  داد تکان سر دایو

 

 . کن باز و داشبورد_

 

 .برسد  امر ی  هیبق  تا کرد نگاهش. داد انجام سکوت در

 

 . بردار  آدامسو اون_

 

 عکس. داشت برش. بود داشبورد ی تو  یخارج آدامس از  ییمقوا  پک کی

 .  بود ش یرو  پرتقال

 

 .بردار یکی کن، بازش_
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 .بود اتوبان به  شیرو ملوکانه اوامر رادی ا یط

  حسام. گرفت حسام سمت را  آن بزند، دست آدامس به که آن  بدون و کرد باز

  سمت برگشت و  انداخت شده تعارف آدامس  به یهیسف اندر  عاقل نگاه مین

 . اتوبان

 

  تو  یبرا! یآناناس  ،یموز ،یپرتقال. که جوم ینم ایسوسول آدامس نیاز من_

 . گرفتم

 

  دستش یتو  هنوز آدامس ی شده  باز پک. کرد نگاهش گشاد چشم  با دایو

 .  بود هوا یرو

 .سمتش کرد رو دوباره

 

 ؟ یستین آدامس عاشق مگه تو ه؟ یچ_ 
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 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

 

                یلیل_ بر_سالم#

 ۱۱۴_قسمت #

 

 . جاده دیسف یها خط به کرد رو شده گرد یها  چشم همان با دایو

 

 ن؟ یدون  یم کجا از شما_
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 . دمید فتیک تو_

 

 .کرد نگاهش زی آم هشدار و  کج دایو

 

 من؟  فیک_

 

 : گفت یعاد و  خونسرد. انگار  بود شده بهتر اش خنده شی صدا. دیخند

 

 .دمید ی کرد باز فتو یک در که ییوقتا.  یدار آدامس شهیهم فتیک تو_

 

  ک ی با.  بخوابد شوکش  تا  دیکش طول  لحظه چند. کرد نگاهش باز مهین دهان با

 :دیپرس  قیعم نفس

 

 ن؟ یکرد نگاه منو ف یک یتو شما؟ _

 

 . خاراند  را ش یابرو گوشه زیطنزآم یآرامش با یفیشر

 

 . ام یجمع  حواس آدم من_

 

  یم سرش یتو  خاک داشت خودش ی دقت یب همه نیا  از. بست را  دهانش دایو

  یزهایچ چه بوده او   فیک ی تو نگاهش که ییها وقت کرد یم فکر و . ختیر

 حسام  به یخوان ذهن ی  اجازه و باشد خونسرد کرد یسع زده؟  دید را یگرید

 . ندهد
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  را بلندش یشانی پ کنان ح یتفر و بود  خوانده را  فکرش ینگاه مین  با اما حسام

 . بود کرده ن یچ از  پر

 

@kanalneynar 

 دیینفرما_یکپ_لطفا#

 

                یلیل_ بر_سالم#

 ۱۱۵_قسمت #

 

  به جان را مردها. دهید که گفت یم  دایو  به فشیرد و کرده تینیلم یها دندان

 . اند قیدق  و پررو یکن جانشان

  اش  موعظه یکم یچشم یها سرقت سلسله نکوهش بابت تا کرد باز دهان

  فراهم را حشیتفر  اسباب  نیاز شتری ب  دید بهتر یول. ببردش سوال  ر یز و کند

  اتوبان به تیظرف با ی خورده شکست کی لبخند با و بست را دهانش. نکند

 . کرد نگاه

  و بود کرده کار تکش . بود  خوب. گذراند نظر  از  را  او صورت  دوباره حسام

 . بود نخورده هم یپاتک

  شیرو و رنگ  به یحساب م،یمال لبخند  نیا. بود دهیکش  پر اش  چهره از غم

 .آمد یم

  کنار. داد ادامه  دایو  ییراهنما با  را ریمس ی  هیبق. شد آرامستان  یخروج وارد

 . دایو  سمت برگشت. ستادی ا نظر  مورد ی قطعه

 . غمناک آرامش ک ی با  بود خوددار

  از و شد ادهیپ   هم حسام. ستادیا نیماش کنار و شد ادهیپ .  کرد نگاهش هم او

 ها سنگ  نیب از   آرام هم کنار. برداشت  آب از  پر ی دبه  کی نیماش صندوق

 یها چشم نشست، جا همان و شد متوقف یسنگ کنار دایو  یوقت. کردند عبور

 .  سنگ بر شده حک نام  ی رو کرد قفل  حسام
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 بامداد حسام

  تکرار نیا  از  دا یو غم درک  با. رفت  نییپا و  باال یقیعم نفس  با  اش نهیس

 .  بست پلک دردناک،

 انگشت. دیکش دست و کرد ی جار سنگ یرو کم کم را آب.  گرفت را  دبه دایو

 .کرد زهیپاک و نوشت دوباره را  حسام نام ی شده حک  حروف اش اشاره

 

@kanalneynar 

 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

                سالم_بر_لیلی۱۱۶#

 ۱۱۶#قسمت_

 

 حسام پایین سنگ نمناک و صیقلی ایستاده بود.  

تصمیم گرفته بود سنگ هایش را با خودش وابکند. می خواست از عمق جان  

دیگر بوده. مرد جوان خوش  بپذیرد، زنی که می خواهد، قبال متعلق به مردی 

قیافه ای که موقع سفر، سی و پنج سال بیشتر نداشت. باید مواجه می شد با  

همه چیز. ضروری بود فهمیدن این که می تواند با خاطرات یک مرد دیگر در 

فکر و دل زن زندگی اش کنار بیاید یا نه؟ می تواند به چیزهایی که برای ویدا  

د یا نه؟ و مصمم بود که نگذارد بیش از این تنها  ارزشمند است، احترام بگذار

بماند. همراهش باشد و قدم به قدم پا بگذارد توی همه ی عالیقش. او را در  

دنیایی که می پسندد ببیند تا بتواند آن گونه که هست، آن گونه که آرامشش را  

 نخراشد، بپذیردش و بعد به حریمش وارد شود.

پذیرش را به رویش باز کرده بود. لذت می  این تعلق خاطر، درهای همدلی و

برد از کنار گذاشتن خودخواهی هایش به نفع او. و سیراب می شد از  

 حمایتش. 

تصمیم داشت که به تنهایی ویدا خاتمه بدهد. این را به مردی که حتم داشت  

 نظاره گرشان است، گفت.  
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دفعه ی بعد بی او  از ویدا و سکوت گویایش فاصله گرفت و تنهایشان گذاشت. 

 به دیدارش می رفت. کمی حرف های مردانه داشتند با هم. 

خیال نداشت او را در قلب و ذهن ویدا خط بزند و از این خاطره ی محترم،  

 برای خودش رقیب بتراشد. ویدا امانتی بود که پاسداری اش را می خواست.

 

@kanalneynar 

 #لطفا_کپی_نفرمایید_سپاس 

 

                سالم_بر_لیلی #117

 117#قسمت_

آرامستان ساکت بود و خلوت. نگاهش روی فضای باز و کوه های به هم 

پیوسته ی دور دست چرخید. از ردیف سنگ های خوابیده عبور کرد. درخت  

های جوان بی برگ را با گنجشک هایی که جیک جیکشان تنها صدای آن  

ه داشت قرآن  محیط به خواب رفته بود، از نظر گذراند. دوباره روی ویدا ک

کوچک توی دستش را می خواند، توقف کرد. پنج دقیقه بعد برخاست و به  

دنبال حسام، سمت او چرخید. چند قدم جلو آمد. حسام هم به طرفش حرکت  

کرد. پوشیده در بارانی زرشکی، بوت ساق دار و دامن چهارخانه ی پشمی، 

د بر لب نشاند.  لبخن آن طور متین و خانمانه، داشت روی دلش قدم می زد.

این زن انگار زیادی دور از دست رس بود. حتی برای او. زیادی مال خودش  

بود. زیادی ستونش محکم بود. و با رضایت نفس عمیق کشید. این ها زیادی  

نبودند. ویدا رها بود از چشم دوختن به موقعیت مالی، شغلی و اجتماعی او.  

   ش تازه گیرای دلش.همین چشم و دلش سیری ها اکسیژنی بود بر آت 

 واقعا او چه می خواست؟ چیزی می خواست اصال؟ 

 به هم که رسیدند، منتظر ماند ببیند ویدا چه می گوید.  

 

 _ببخشید منتظر موندین. هوا هم سرد بود.  
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 _نه ع... ، طول نکشید. خیلی مختصرش کردی.  

 

رفت.  یک "عزیزم"، با کمال میل، سر خورده بود روی زبانش. جلویش را گ

 نمی خواست ویدا را عقب براند. حوصله می کرد. نرم نرم.  

 ویدا لبخند زد از خودداری او در گفتن آنچه فرو خورده بود.  

 

 _بریم؟ 

 

حسام سر تکان داد و با دست مسیر حرکت را تعارف زد. به سمت ماشین  

 سیاه رنگ حسام رفتند. 

 

 حسام از دور تماشا می کرد.

 

 پیوسته بودند. زمین، صاف به نظر می رسید.سنگ ها انگار به هم 

 

 ماشین را روشن کرد. برگشت سمت ویدا. 

 

 _کجا برسونمت؟ 

 

 _شما تهران می رید یا کرج کار دارید؟  

 

 سر تکان داد و دنده را جا زد.  
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 _تو کجا میری؟ 

 

_من تهران. میرم خونه ی خواهرم. فردا اون پروژه ای که گفتم شروع می  

 شه.

 

@kanalneynar 

 #لطفا_کپی_نفرمایید_سپاس 

 

                #سالم_بر_لیلی

 118#قسمت_

 

دست کشید از فکر کردن به چیزهایی که توی مغزش سوسو می زدند. تصمیم  

گرفت به آهنگی که از سیستم ماشین پخش می شد گوش بدهد. سبکش 

ن  متفاوت بود با آن چه همیشه توی این ماشین شنیده بود. شریفی عادت به ای

نوع موسیقی ها نداشت. چند لحظه فکر کرد. شاید هم داشت و نمی دانست.  

اصال او را چه قدر می شناخت؟ از گذشته اش چه می دانست؟ از زندگی 

شخصی اش؟ و خانواده و دوستانش؟ بجز آن برادر متکبری که احساس  

 ناخوشایند بینشان دیگر داشت دوجانبه می شد. 

اتش از او. از جزء به کل بیاید؟ مثال: رنگ  متمرکز شد روی میزان اطالع

مورد عالقه؟ بی عالقه حالت ریزی از نارضایتی گوشه ی لبش آمد. چه  

 اهمیت بخصوصی داشت مثال؟

سبک مورد مطالعه اش؟ کتاب های مشترک زیادی خوانده بودند ولی خیلی  

سلیقه ی مشترکی نداشتند. این موضوع به تفاوت جنسیتشان بر می گشت و  

 زهای دیگر. اما این هم مهم نبود. چی
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سبک لباس پوشیدن. این خوب بود. همه جوره می پوشید: رسمی، اسپرت. و  

ویدا مس پسندید. تا به حال شلخته چرخیدنش را ندیده بود. توی فیلم و سلایر  

 چرا، ولی خودش را نه. پرسوناژهایش را بیش تر از خودش می شناخت؟ 

@kanalneynar 

 #لطفا_کپی_نفرمایید_سپاس 

 

                #سالم_بر_لیلی

 119#قسمت

 

 جزییات گیجش می کرد. خط کلی دستش نمی داد. 

 از کل به جزء فکر کرد. 

 

 آدم خوبی است؟ 

 

 این را دوباره از خودش پرسید. فکر کرد. جواب را نمی دانست.

 خوب است؟ سوال بعدی:

 فکر و اعتقاداتش چطور؟ 

 

توی گفت و گوهایشان تا حدی این را فهمیده بود. اشتراکاتشان زیاد نبود. اما  

همدیگر را آزار نداده بودند. از کنار عقاید هم رد شده بودند.... احترامش را  

که مطمئنا نگه می داشت. هرگز پوزخندی از او دریافت نکرده بود. و حتی  

رفتارهای اخالقی و   می شد گفت، گاهی با رضایت و تفکر به جمله ها یا

 اعتقادی او نگاه کرده بود.  
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 و خودش؟  

 ویدا نمی دانست عقاید مخفی او شامل چه چیزهایی است؟ 

روابط آزاد دارد؟ مشروب می خورد؟ خدا؟ نماز؟ قرآن؟ زیارت؟ امام؟ این ها 

را امتحان نکرده بود. باید با رفتارش می فهمید و یا تاثیر می گذاشت. اصال  

د چهل و شش ساله می شود تاثیر گذاشت؟ با ابروهای کمی باال  روی یک مر

رفته فکر کرد. هم بله، هم نه. به خود آن مرد ربط دارد. شاید یکی باشد مثل  

سنایی و ناصر خسرو. ولی این که بنا را روی تغییر دادن یا تغییر کردن کسی  

 بگذاری، اشتباه محض است.

 

مثل شهاب سنگ آسمان ذهنش را خط  خسته از ترافیک افکار پیچیده ای که 

 خطی می کردند، روی صندلی ماشین کمی لم داد.

 

 _به چی فکر می کنی؟

 

برگشت توی ماشین. بعد از مکثی چرخید سمت او. می گفت: "به تو فکر می 

کردم؟" لبخند زد. زمان فکر کردن هایش به او سیر صعودی پیدا کرده بود.  

ه برود. ذهن درگیرش نتوانست به  دنبال موضوعی گشت تا از جواب طفر

 .موقع خود را حاضر و آماده کند. به همان لبخند اکتفا کرد 

 

 _من به تو فکر می کردم... 

 

@kanalneynar 

 #لطفا_کپی_نفرمایید_سپاس 

 

                #سالم_بر_لیلی
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 120#قسمت_

 

_... به این که چند وقتیه خیلی تو خودتی. ساکت و بی حرفی. ویدای  

 .همیشگی نیستی

 

ویدا با لبخندی مالیم نگاهش می کرد. حرفش تمام شد و ویدا هنوز ساکت 

 بود.

 

 _من معنی حریم شخصی رو می فهمم. این جزء حریم شخصیته؟ 

 

ویدا انگشت هایش را محکم تر در هم فرو برد. داشت دنبال کلماتی می گشت  

 که نه رازی را بیرون بریزد، نه او را براند. 

 هم چنان رو به او، داشت فکر می کرد.  

 

_ام م... نه... اون قدرا هم شخصی نیست. تکلیف خودم باهاش روشن نیست.  

در واقع... به ... یه چیزی ربط داره که خارج از اختیار منه. خب... ام...اگر  

 از اون چیز مطمئن بودم، شاید می دونستم چه باید بکنم... فقط شاید... 

 

را نبسته بود. و نگاه بی قرارش به همه چیز توک می زد و  هنوز جمله اش 

از نفوذ نگاه شریفی که حاال داشت تفریح می کرد، می گریخت. حین رانندگی  

لحظه ای رو به او می کرد و دوباره هوای جاده را داشت. یک لبخند "خودت 

 فهمیدی چی گفتی؟" روی لبش بود. 

 

ا جای سوال باقی نگذاشته برام.  _توضیحاتت خیلی جامع و کامل بود. انصاف

 کامال توجیح شدم. 
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ویدا خندید. چاره ای نبود. نظر عاطفی شریفی را در مورد خودش نمی 

دانست. نمی دانست تا چه حد قطعی و عمیق و جدی است. می شود رویش  

 فکر کرد یا نه؟ بنابراین تکیه بر هر چشم اندازی بی اساس به نظر می رسید.  

زهایی می دید. یک چند وقتی بود که می دید. این تمایل نرم  شریفی داشت چی

 ویدا به خودش را. 

 

@kanalneynar 

 #لطفا_کپی_نفرمایید_سپاس 

                یلیل_ بر_سالم#

 121_قسمت #

 

 خودش پوست یتو . گذاشت مبل  یجلو  ز یم یرو را ک یک کنان رقص الیژ

 مهسا. شد ینم  جمع  لبش یرو  از  لحظه کی خنده  و یشاد از  و  دیگنج ینم

 یم شد، یم پخش که یشاد آهنگ با  و بود کرده وصل  ی د یا  ال به  را فلش

  نفره دو یراحت به متواضع و خسته ،یمل قهرمان کی مثل  محمود، . دیرقص

  دایو.  کند یمخف نگاهش ته را ینگران  لبخند، با داشت ی سع و بود زده هیتک

 . کرد یم  نگاه شده ن ییتز کی ک  به نیتحس با. زد ی م دست مهسا یبرا

 

 .  هنرمندم خواهر  به نیآففر! واووو_

 

 .  داد لم شوهرش  کنار دادو شیها دست و باسن  به یحیمل  تاب و  چیپ  خواهر

 

 .تون همه جون  نوش_
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 کوچکشان آپارتمان روز،  همان صبح.  دیکش ال یخ ی راحت  سر  از  یقیعم نفس

  را شیصدا الیژ. بودند کرده معامله یجنوب یها محله  از  یکی یتو  را

 .  کند اش زده جانی ه د،یرس دایو که شب تا بود اوردهیدرن

 

 هم سر پشت خوب،  یاتفاقا طور  نیهم که یاله. باشه  مبارکتون واقعا_

 .باشه  راه یتو  براتون 

 

 :کرد تشکر یشگیهم نیمت لبخند همان با محمود

 

 امسالو. میبدهکار خرخره تا که فعال.  طور نیهم هم شما  ی برا. نیباش زنده_

 .رهنه

 

 . کرد یم نگاهش لذت با و محمود یبازو  یرو بود گذاشته دست الیژ

 

  هنرجو من تازه . م یبزن  حرف خوب  یزایچ  از فعال. گهی د مید یم پس خب_

 . یپز ین ی ریش یبرا  رمیگ یم

 

 :کرد ح یتصح  رقص حال در مهسا

 

 .دهیم ریگ بهداشت خونه تو . خانوم مامان شه ینم_

 

 بره. گله مث من ی خونه . ادیم در گرم  یجا  از  نفسش. شه گم بره بهداشت_

  یم یگند چه  هاشون آشپزخونه تو بدونه خدا  فقط که رهیبگ  رو ایقناد  یجلو

 .  زنن

 

@Vip_Roman



 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  291 صفحه  _____________________________________________________________________________

 . شوهرش سمت گرفت و  برداشت را زده روبان  ی چاقو هم بعد

 

 . میببر و ک یک هم با رشیبگ_
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                یلیل_ بر_سالم#
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 .  جلو دیدو هم مهسا

 

 ؟ یچ من پس ! نامردا یآ_

 

 . یمطلب اصل  که تو.  دخترم ایب_

 

  بغل یتو  داد را  پشتش و  آمد او  یبرا زیآم  قهر ی غمزه  ک ی  ی شوخ به الیژ

  یرو گذاشت دست و کرد جا دو  آن نیب  را خودش زور به مهسا. محمود

  عکس لیموبا با داشت دایو.  برد فرو یا  خامه ک یک یتو را چاقو و دستشان

 . شد یم  قسمت الیژ پخت دست کیک و گرفت یم

 دوباره داشت ال یژ  حاال و بودند دهینوش  ی چا همراه قهقهه و  ذوق با را  کیک

 : کرد یم فیتوص دایو  یبرا  را  خانه
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  ما خواب یول. اطیح  به داره کوچولو  ی پنجره هی کتره،ی کوچ  که خواب اون_

 . نداره پنجره

 

  کی ش یبرا که مهسا سمت گرفت را استکانش محمود. بود شده دمغ یکم

 .  زدیبر  گرید یچا

 

 .که نخوردم ز یر دخمل ییچا_

  

 : الیژ به کرد رو

 

 . شه یم روشن روز  مثل. زمیعز زنم یم  برات نور پر المپ_

 

 :کرد  دییتا  را حرفش دایو

 

 .تون خونه   یکادو م،یزن  یم دبش دکور هی. د ینخور غصه. آره_ 
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  یپتو  ک ی الیژ. کرد پهن  نیزم یرو  و برداشت  الیژ یوارید کمد از  را تشک

  اتاقش از مهسا  ی صدا. بالش کی هم بعد تشک،  یرو کرد پرت نرم  بلند پرز

 .شد بلند

 

 ماماااا_

 

 مامان؟_

 

 ؟ ی نکرد اتو  مقنعمو_

 

 .  کاورته یرو مامان چرا_

 

 :گفت آهسته بعد

 

 . خوان ینم  یزیچ  نمیبب_

 

  آپ  واتس از.  کرد روشن را  نت. گرفت دست را  لشیموبا دا یو. رونیب رفت

  بودند  انداخته  کافه یتو ها بچه با  که را ییها عکس  ناز  سرو. داشت امیپ

  با ها بچه عکس. یجمع یها یسلف. ها یجمع دسته . بود فرستاده ش یبرا

  یتو کار هنوز.  نه  دایو.  بودند انداخته عکس او  با  تک تک   کدام هر. یفیشر

 یم اگر هم دیشا  اما. بود یخبر بمب  کی ی فیشر. بود نگفته  یکس به را کافه

  از  ها بچه که یتک یها عکس به.  آمد ینم شیپ یکس یبرا یسوال گفت،

  شلوار  و  کت یتو پوش اهیس پا تا سر: کرد نگاه بودند  گرفته یفیشر

  وسط ی ا حرفه لبخند کی  با ب،یج  یتو دست. انویپ پشت کافه، مخصوص

 ...  و. دنج کنج ی خانه کتاب کنار کتاب، خواندن  حال  در. راهرو
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  شده خم یفیشر  و بود زیم پشت خودش ؟ یک بود؟  گرفته یکس چه  را یکی نیا

 .  او دست کنار بود گذاشته را  دستش طرفش،  به

 .  شد بلند نهادش از آه

 :دیرس زود جواب گرفته؟  یکس چه را  عکس نیا که دیپرس  ناز سرو از فورا 

 

 .  گرفتم من! جون دای و دیببخش د،یببخش_

 

 : بعد و بود  اش جمله  یجلو بودند  گرفته را شانیها چشم  که مونیم تا دو

 

   ن؟ یافتاد خوب چقد  دوتون هر ن یبب. بود قشنگ یلیخ آخه_

 

 !  پاره آتش

 که کرد درخواست سروناز  از. شد یم ثیحد  و حرف  پر داشت اوضاع گرید

  دخترک . نگذارد  اشتراک  به جشیپ   یتو و نفرستد یکس یبرا را  عکس نیا

  به بود  مجبور  قلب، و  بوس کریاست تا  چند ارسال  با دای و  و داد مساعد قول

 شد یم چطور .  بود نداده  آب یبند کرد،  یم فکر چه هر.  کند نانیاطم قولش

 . باشد داده لو را ی زیچ بود، دهینرس جهی نت به خودش   با هنوز  یوقت

 . بود او  با  ی فیشر نرمش  و احترام بود،  ختهی برانگ را  گران ید شک آنچه
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 نم؟ یبب س؟   شهیهنرپ کدوم زنه_

 

 یمیصم مهین حالت آن  با را  دونفره عکس  که سرش یباال از بود ال یژ یصدا

  را  یگوش صدا  یب.  نبود  یا چاره بفهمد؟   طور  نیا تا نگفت قدر آن. بود دهید

 شده قیدق و کرده اخم الیژ.  شیرو  بود شده خم که الیژ  صورت ی جلو گرفت

  یعاد اول. دییپا  یم را صورتش حالت دا یو! شهیهنرپ مثال  زن آن ی رو بود

  یگوش ریمتح  و مات بعد ی  هیثان و کرد زی ر را شیها چشم بعد. بود کرده اخم

 دهانش کرد ی م بزرگ را عکس ع یسر که یحال در و دیقاپ  دایو دست از  را

  تا ماند منتظر. کرد یم نگاهش درازکش طور  همان دایو.  ماند باز زده شوک

 .  شود باز زبانش

  تعجب و شد  یسپر که شوکش زمان. گذاشت دهانش  یرو  را دستش الیژ

 باز دهان دا یو ی  رهیخ. کرد زیر زیآم دیتهد را شیها چشم د،یخواب  اش هیاول

  اتهامش انگشت  و شد و بسته  و باز  حرص با دهانش. کند بارش حرف  تا کرد

  العمل عکس نی از شد باز خنده  به دایو یها لب. دیکش نشان  و خط   دایو  یبرا

 . کرد باز  را الی ژ یصدا  دایو ی خنده. یشگیهم و آشنا

 

 !  خط هف باز دودره کاه  ریز آب...  تو...  تو_

 

  ه؟ یچ   خط  هفت بابا یا_

 

 :کرد خشی توب یجد-یشوخ  کرده، درشت یها چشم  با  چنان هم الیژ

 

  یکرد دا یپ کجا از  اونو  تو! دهیورپر ؟ یفیشر حسام نه م یشکیه آره؟  آره؟ _ 

  آخه؟ 
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  بهناز با! هم تو  که ستین  یخبر.  ی کرد خبر رو همه!  واشی! بابا سیه_

 .  میزد شو کافه دکور

 

 : گفت و کرد نگاهش  چپ چپ الیژ

 

 خرم؟   من. نیگرفت عکس نیسادیوا مانهیصم بعدشم! آها_

 

 . کرد نچ خنده  با دایو

 

 .ستین  جورا نیا !  بابا جون از دور_

 

  جوراس؟  چه پس! آها_
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 .رساند تشک به الیژ  از  را اش اشاره. ماند فیبالتکل  لبش یرو  لبخند

 

 .برندار وحشت و رعب جادی ا پیتر  نگهامینات  داروغه مثل حاال_
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 .شد خنده  یقاط الیژ  یها اخم

 

 !یورداشت رو جوونا فاز  نمیب یم پ؟ یتر وا؟ _

 

 . زد یا خنده تک

 

 .  خود یجا  که بهناز. جووناس   با ینینش هم کمال_

 

 :زد گوشه طنتیش با الیژ

 

 . ادیب  نیریش یبز دهن به دیبا علف گنایم جوونه؟  یفیشر حسام_

 

 .داد لشیتحو لبخند ک ی دایو

 

 !علف یگفت پسرش شاه به بفهمه مامانش_

 

 :گفت آهسته ناباور. شد  خشک آمده در حدقه  از  ی ها چشم با الیژ

 

   مادرش؟  ده؟ یکش اونجا  به کار ینی_

 

 .رفت باال دایو ی خنده

 

  ؟ یکرد مسخره منو! مرض_
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   ده؟ یرس کجا  به کار خودت؟  واسه  تو یگ یم یچ_

 

 .کرد  اخم  طلبکار الیژ

 

  یم گپ نیدار لیفام پشت هفت مث ن یهمچ... نیبب عکسو ده؟ ینرس کجا به_

 ...  که نیزن

 

  بچه ی برا گذاشته یادب یهم دور  هی  گفت زد زنگ انیم یسل شیپ ماه چند_ 

 . بود اونجا  هم یفیشر حسام. یمیقد یها

 

 تناسب به  الیژ یها چشم. گفت الیژ یبرا   را او  با  ییآشنا ی  خالصه و

  صدا  و سر پر  و زده ذوق حساس،  یماجراها موقع و شد یم گشاد موضوع

 .  کرد یم بغل  را دایو

 :داد ان یپا را  کالمش و دیخند  شیگرا  برون خواهر جاناتی ه با دایو

 

 .فرهنگشم کافه یتو ماهه  سه حدود که االنم_

 

 :کرد نگاهش  کج کج  شوخ الیژ

 

 . اونجا کنه دعوت رو ما نکرده! نامرد_

  

 :کرد نگاهش عذرخواه دایو
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 . نبودم فکرا نیا  به  تو جون_

 

 . ی بود گذار و گشت فکر تو گهید آره_

 

 .  دیخند بدجنسانه و 

  ی درباره نه. بود نزده احساسات از  یحرف. زد لبخند وارید به زده هیتک دایو

 .  یفی شر نه خودش

 

  دا؟ یو_

 

 .کرد نگاهش سکوت در دایو

 

 ست؟ ین دار یمعن  یفیشر ی رفتارا  نیا خودت  نظر به_

 

 . داد را  خودش  جواب  الیژ. انداخت ن ییپا را مرددش نگاه  و نگفت  یزیچ  دایو

 

 . هست که من نظر به_
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 :کرد تکرار دایو  به کرد رو

 

  ست؟ ین  تو نظر به_

 

 . شد رهیخ پنجره  به خونسرد و ی عاد یظاهر  با دایو

 

  یم فرق ما با  شونیزندگ سبک. هی عاد براشون ارتباطا جور ن یا نای ا. نه_ 

  گهید االن. دادیم  رو یمعن نیا مایقد  زایچ ن یا. ستین ما مثل دگاهشونید. کنه

 کار در هم یاحساس چ یه و دارن ها مراوده نیاز  ایلیخ االن . ستین  طور نیا

 .  هیکار بستون -بده هی. ستین

 

 .رفت  رون یب اتاق از  دوباره و شد بلند . داد باال  یدیناام با  را شیابروها  الیژ

 

  هم را  خودش  ف یتکل انگار شیها  حرف. ماند جا بسته در ی رو دایو نگاه

  چطور  بلغزد؟  احساسش بود داده اجازه  چرا. فکر  یتو رفت. بود کرده روشن

 مثل دلش بزند؟  دور او  رامون یپ مدام که بود داده دست  از  را فکرش اریاخت 

  ی ب به. زد خودش  به پوزخند کی . بود افتاده زدن بال  بال به ها جوان  تازه

 کرد یم  فکر دید یم را  آرامش و  محکم ظاهر کس هر. خودش یجنبگ

  ی  عالقه اظهار بدون که کرد ینم فکر. ندارد احساسات جور   نیا به  ییاعتنا

  خودش ی برا مدام را  نیا  دیبا. عالقه اظهار  بدون. باشد دهیلرز دلش ،یمرد

  وقت  آن. ستین اعتنا  محل هم یعشق  ابراز  هر. بماند ادشی که کرد یم تکرار

  را روند نیا دیبا. شد یشاک خودش از بود؟  داده دل مرد کی  سکوت به او

 .  یپختگ آن  با نه. نبود او شان در اشتباه  نیا.  داد یم رییتغ

 

@kanalneynar 

@Vip_Roman



 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  301 صفحه  _____________________________________________________________________________

 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

 

                یلیل_ بر_سالم#

 127_قسمت #

 

  ل یم یب. برداشت  را ل یموبا. دیکش دراز  تشک ی رو و کرد خاموش  را چراغ

  را اش  یانتخاب ی ها کانال دیجد یها پست  ی حوصله. کرد تلگرام به ینگاه

 . بعد ی برا بماند۰ بود فرستاده  امیپ شیبرا   بهناز. نداشت هم

 دیجد پست ی رو که کرد یم رد را  ها پست یسرسر نستاگرام ی ا ی تو رفت

.  دیخند یم یمرد گردن در دست  که خواهرش ر یتصو  به.  ماند رهیخ  رایحم

  ن ییپا ی نوشته و. شد شان نفره دو عکس مات زدن پلک  بدون لحظه  چند

 : بود جمله  ک ی تنها عکس

 !ها اشتباه  یورا ها  عشق و ها عشق و

  متوجه. بود کرده  صحبت رایحم با شی پ ی هفته . زد پلک  روبات کی مثل  دایو

  را" ها وعشق" ن یا حساب یول ست ین آرام نا  و یعصب گرید که بود شده

  وزن بود خواسته حتما. کرد رد بالفاصله ؟ "ها عشق"  ؟ یکی نه. بود نکرده

  ها یشرق هیشب عکس  یتو مرد. شد  رهیخ عکس به دوباره! کند جور را شعر

  یهند قطعا عرب؟  ای  ترک ای است یرانیا زد حدس شد  یم کجا از  اما. بود

 .کند کشف بود توانسته  را حد  نیا  تا که داد خودش  به ازیامت  کی . نبود

  عنوان به رایحم:  داد را خودش جواب هم باز ها؟  آن به  بود نزده  یحرف  چرا

  ی شنو راز  ی برا را  دو آن وقت چیه اد،یز نسبتا یسن فاصله با بزرگتر   خواهر

  یکس به  یزیچ  یفیشر مورد در خودش مگر گذشته، آن  از. دانست ینم قابل

  ارتباط یفی شر با او. داد حق خودش سکوت به  درنگ  یب بود؟  گفته

 . دیشا ذره ک ی. یکم فقط . داشت. کرد ریگ دوباره. نداشت یبخصوص

  دو  عکس رایحم بود؟   او ی مساله مگر االن:  افتاد کار به اش یدفاع زمیمکان

 . زده گذشته اشتباه  جبران و  عشق از  حرف و کرده ی علن را اش  نفره
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 ماه چند  تنها. کرد یم نگاه موضوع  نیا به داشت گرید ی  هیزاو  کی از  حاال

  شتر یب. بود کرده دا یپ را یکس خودش ی برا  رایحم و بود گذشته شانییجدا  از

  کرد یم باور دیبا.  انتخاب کی تا بود، کردن کم  رو و دنیکش رخ  به هیشب

  را؟  عشق ی مژده

  ریگ  هزارتو نی ا  یتو هم خودش یوقت  بود قضاوت یجا  چه د؟ یخواب  باز طاق

  بود؟  افتاده

  را قلب دیبا  است  خواهرش امیپ چون . کرد نگاه عکس نییپا دیسف قلب به

 برسد؟  هم دنیپسند  به کار تا کنارش مرد و او   از داندیم  چه  آخر کند؟  قرمز

  و  شود تر نیچرک دل کرده؟  یحسود خواهرش  کند الیخ  رایحم و  نکند کیال

  پانزده! یتکنولوژ با شده تر دهیچی پ  روابط چقدر. دیکش  ی قیعم نفس دورتر؟ 

 داشت، که هم را  ی ارتباط هر افتاد، یم یکس ی برا اتفاق نیا  اگر  شیپ سال

  و.  ها یخصوص کردن یعلن در اند شده جسور ها آدم اما حاال . کرد یم یمخف

 .  گرفته باال ها  تفاهم  سوء و ها یدلخور دنبالش به و ها  قضاوت بازار چقدر

 در زدن حرف.  بزند دنیند به را  خودش توانست یم . کرد رد را عکس

 .  ردیبگ گفتن  به میتصم خودش رایحم که وقت هر  ی برا بماند موردش

 .گذاشت هم ی رو پلک
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  صدا  و سر اول  پاگرد یتو . پله راه سمت رفت. بود کرده ر یگ باال آسانسور

 آمد یم یزن ادیفر .  بود شده تر بلند صداها  رفت که باالتر.  آمد  یم باال از ییها

  هیبق  ی همهمه. کرد  یم یدادخواه هیبق   از  و گفت یم ناسزا یکس به داشت که
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  ی  طبقه یتو . ند یبب  را ها تیشکا و ادهایفر صاحب توانست  یم حاال. بود هم

  خانم واحد در  به رو یتهاجم یحالت  با پله راه به پشت یجوان  زن. خودش

 .زد یم ادیفر یازین

 

  مردمو یشوهرا تیسگدون اون  تو ی دیتپ. نم یبب  رونیب ای ب! خراب ی کهیزن_

  ؟ یزن یم قاپ

 

  زن  و بودند کار سر مردها ساعت، آن  یتو  .بود شلوغ پاگرد  و باال  ی پله راه

.  بود  گرفته را ادکشیفر زن ها، هیهمسا از یکی. تماشا به بودند ستادهیا ها

  از شده پر و شده خانه وانهید ساختمان نیا که زد یم غر داشت یگدلیب خانم

 !  الحال معلوم  مجرد یزنها

 داد یشاک در یال  از و  خانه  یتو کرد را  اش بچه ی کله باال  پاگرد ی هیسا هم

 :زد

 

  به  یچ هر کجاس نجایا  یکرد فکر. کنه یم یزندگ نجا یا خانواده! خانوم بسه_

  ؟ یگ  یم رسه یم دهنت

 

  باال خصمانه.  کرد ورتر شعله را ناسزاگو  زن  آتش ،یشاک  ی هیهمسا سوال

  پشت از  و کرد دراز  معترض را  دستش. باال  ی پله راه سمت دیکش را  اش تنه

 :دیکش غی ج صورتش  یتو ی کرده  تیالیها یموها

 

 ... دهیقاپ رم شما یشوهرا بدبختا! س خونه....  نجایا_

 

 داشت. بود شده  خودش  واحد وارد و  بود کرده باز را در  دایو فاصله نیا  یتو

  و دیدو باال پله راه  از یکی پله دو  مهیسراس ییعطا یآقا که بست یم را در

 با کرد، یم  مقاومت که را او کند، آرام  را  زن خواست یم که طور نیهم
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  را در خودش و   خانه ی تو فرستاد دا یو  از  خواهش و یخواه  عذر و اصرار 

  تیباشخص جوان  نسبتا مرد ک ی یجلو را کالسش کرد یم یسع که زن. بست

 . کرد نییپا و  باال را رهیگ دست کند، حفط 

 

  من نیکن ول  درو نجا؟ یا  نیانداخت  چرا منو ؟ یکن یم کاریچ   محترم یآقا! عه_

 .  برم

 

  آرام  تا بماند بامداد خانم  منزل که کرد یم مجابش داشت در پشت از  ییعطا

  از. کرد خواهد رفع  را  تفاهم سوء نی ا آپارتمان ریمد عنوان به  خودش و شود

 اجازه و  کند باز را  در تا  زد یم حرف  یازین  خانم با در پشت  از داشت سو آن

  رونیب ی صدا و  کرد باز شی برا  را در ی ازین باالخره. بدهد او  به یانیپادرم ی

  دایو  او، سمت برگشت که زن. کرد یم نگاه  زن به هال وسط دایو . دیخواب

  را  ی کتر. اوردیب  یز یچ  شیبرا تا ندیبنش  خواست او از و آشپزخانه سمت رفت

 بلندش پاشنه کفش  آن با  طور  همان زن. هال ی تو برگشت و  زد برق به

.  کرد تعارفش  و  شد کینزد او  به ی کم دایو. بود ستادهی ا  او  به رو در یجلو

  ی مهین  تا را  گردنش دور شال و دیدزد را نگاهش یعصب  ی ا چهره با زن

  وانی ل دو با لحظه چند  از بعد  و آشپزخانه سمت برگشت دایو. دیکش باال سرش

.  بود ستادهیا هنوز یول آمده جلو یقدم آورده، در را  شیها  کفش زن. برگشت

  دعوت را او آرام  یلحن با و گذاشت  زیم یرو  را  دار درپوش یها وانیل دایو

 .کرد نشستن به

  شال ریز را  خوشرنگش صاف  یموها یعصب دوباره. نشست معذب زن

 . فرستاد رنگش یکاربن یمجلس

 یمجلس ی مانتو. شد جا  جابه  قرار  یب زن. کنه یم آرومت بخور. دمنوشه_

  احساس. افتاد یمهدو  میمر یها یطراح ادی. کرپ دار نی چ  دامن با بود تنش

  یاحتمال  بیرق یجلو  خواسته لباس،  و  شیآرا و  مو رنگ  آن با عمدا زن، کرد

 .  بدهد نشان یخود
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  یطالفروش ی تو مگر  روز وقت آن ییعطا یآقا گذشت ذهنش از  لحظه کی و

  نبوده؟  اش

 . برد لب به را  وانیل و گذاشت کنار  را  یصاف. برداشت را خودش دمنوش در

 

 . خوبه  براتون. دییبفرما_

 

  از  را او انگار  یدنینوش یگرما. دینوش  یا  جرعه و کرد  را کار همان هم زن

  و ف یظر یها شانه. کردن هیگر به کرد شروع دفع کی . آورد رونیب شوک

  کی  دایو. بود گرفته دهانش یجلو  را  دستش و دیلرز یم گوشتش بدون

 تا نشست منتظر . دستش داد و دیکش رون یب  جعبه یتو  از یکاغذ دستمال

 .  کند یخال را  خودش

 

  خودم، به دنیرس از  نه ،یزندگ خونه  از  نه. نذاشتم کم واسش  یچیه خدا به_

 .  بچه  از نه

 

 : داد ادامه هیگر با

 

 . میکن مونویزندگ ذارن ینم که رو اییهرجا نیا  کنه لیذل خدا_

 

@Vip_Roman



 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  306 صفحه  _____________________________________________________________________________

   ؟ یمطمئن شما_

 

 .کرد سربلند بود، ی ازین متوجه که یخشم با زن

 

 .ندارم شک_

 

 . کرد نگاهش  آرام  طور  همان دایو

 

 شوهرمه  هی گوش تو...عکسش_

 

 .کرد هق  هق و گفت هیگر با را جمله ی ادامه

 . کرد بلند سر اشک غرق ی صورت با  و  گرفت را  اش ینیب

 

   .که بود یعکس چه نیدون ینم_

 

 .  خورد تکان شیها  شانه و پوشاند دست کی با  را صورتش

  صفحه   یرو تند   تند و برداشت را لش یموبا فشی ک یتو  کرد دست عیسر بعد

  با  را اش گونه  ی رو اشک . دایو  سمت گرفت را  لیموبا بعد و زد انگشت

 . زد کنار حرص

  ی  صفحه به ینگاه ،یراحت به داده هیتک طور همان فاصله، همان از دایو

  و گرفت یگوش از نگاه. ندی بب را  یا  برهنه مهین زن توانست و  انداخت یگوش

 . گفت زن به رو

 

 .  ستین ی اجیاحت_
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 . کرد اصرار و داد تکان دستش ی تو  را یگوش زن

 

 .  بشه  باورتون تا نین یبب. خودشه خدا  به. نینیبب  آخه نه_

 

 . ستین  او  باور به یاج یاحت   که نگفت دایو

 

  استرس خودت به همه نیا  داشتنش نگه با  و یکن پاکش بهتره هم شما. دمید_

 . ینکن وارد

 

  به اقدام  لحظه همان دایو که انگار. خودش سمت دیکش را یگوش فورا زن،

 .انداخت  باال ابرو  هیسف اندر عاقل. بود کرده عکس حذف

 

 ! رو.... پ  ی  سوخته پدر ارمیدرم پدرشو! مدرکه نی ا  ن؟ یگیم یچ! وا_

 

 .  چرخاند  آرام دستش یتو  را وانی ل و انداخت نییپا سر . کرد اخم دایو

 . ندازدین  تا و  تک از  را خودش خواست و کرد  صاف  را شیگلو زن
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 . گهید کرده م  وونهید! ستین من فرهنگ  تو  حرفا  نیا بخدا . نیببخش! اهم_

 

 ".موافقم آخرش قسمت با "دیبگو خواست افتاده سر همان با دایو

  زن حواس  یکم ریتصو  و  صدا. کرد روشن را ونیزیتلو و برداشت را کنترل

 .  دیشا کرد یم پرت را

  یلیاکل سرخ و  بلند ی کاشته یها  ناخن با  زد یم تا را  شالش ی گوشه زن

 شده اهیس نوک  دایو  که قدر آن دیچی پ  یم انگشتش دور.  انداخت  یم خط اش

  .دوباره و کرد یم باز  را شال  چ یپ بعد.  دید یم  را انگشتش  بند ی

.  برداشت را یگوش. بود مجاور واحد  از  تماس. شد بلند فونی آ یصدا بعد یکم

 .  دیشن کرد، یمعرف ییعطا را خود که یمرد یصدا

 

  مطمئن شخص. خانم سرکار کردم مزاحمت جادیا شما ی برا خوام یم عذر_

 .  نداشتم سراغ شما از  تر

 

 . داد را جوابش   مختصر دایو

 

 .  کنم یم خواهش_

 

  و  تنیباشخص  خانم هی  شونیا. کردم صحبت یاز ین خانم  با  من. دیبزرگوار_

 . شده سوءتفاهم دچار  ظاهرا  خانم نیا

 .  منتظرشونم نگی پارک تو  دییبفرما شونیا  به. پاساژ گردم یبرم من
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 .  رفت ،یعصبان زن

 . داد یم تکان  هوا ی تو  را شیپا یحوصلگ  یب از و مبل  ی رو بود نشسته

  وسواس  گرفتار ای اوست با  حق دانست ینم  یحت. بود دهینپرس  را اسمش

 .  شده یذهن

  واقعا  وار؟ ید به وار ید مشکوک ی هیهمسا نیا بود یزن چطور  واقعا. ی ازین و

  بود؟  افتاده او از  گرفتن  رادیا خط  ی تو ای بود مشکوک

  وسط بود شده باز  شیپا راست،  و چپ! داشت داستان چقدر  وقت چند نیا

  شائبه که ز یچ هر از  بود ی فرار. امروز ی  قائله و. خواست ینم  که یاناتیجر

 حشر داد؟  یم یینما انگشت ی شائبه  که زی چ هر. ... داد  یم یینما انگشت ی

  شدن نما انگشت فهرست جزو شد ی م را معروف ی شهی هنرپ کی با  نشر و

 کرد؟ حساب

  نه هم آن. یینما انگشت  خود  خود. بود جنس اصل ن یا. نداشت  فکر  به یازین

 . هیتوج  قابل شکل به

  ارتباط  نیا بودن موجه درز یال مو شناختش، یم که هر  و خودش  نظر از

 ...  یول رفت، ینم

  دو را  خودش و شد یم ساز ثیحد و  حرف  که بود ماجرا داشتن" یول" نیهم

  بداند دیبا. شهیهم. بداند را  خودش  ف یتکل دیبا آدم. بود داشته نگه شک به

  افق  بودن گنگ  و ماندن هوا  در پا طور نیا کجاست؟  شی جا. ماجراست یکجا

  و  فرهنگ مطابق داشت یفیشر اگر .  نبود عاقالنه ارتباط، ک ی یرو  شیپ

  و  سبک مطابق دیبا  هم او رفت، یم شیپ و کرد یم  رفتار خودش سبک
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 مرد، ک ی با ز یبرانگ شک  طور نی ا  یارتباط. کرد یم یزندگ خودش نیقوان 

 .نبود اش یزندگ ی وهیش  و  اصول  یکجا چیه

 یم تکان تند را  ش یپا بود، آمده جانیه به فکرش  یتو که طور نیهم

  زخاطرهیم یها عکس قاب  یرو و  هوا  یتو شد شوت  صندلش ناگهان. داد

 .  آمد فرود اش

  از . کرد پاره را فکرش  ی رشته شه،یش شکستن و ها قاب ختنی فرور یصدا

 با عکسش  فقط. اش شده سرنگون خاطرات به شد رهیخ دمغ جا همان

 . بود مانده سرپا  الیژ ی  خانواده
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 دیش ی پرده.  زد یفیشر  اتاق در به ی ا تقه انداخت را شیپالتو یها دگمه

  اجازه  داخل از ش یصدا. بود کرده پنهان را اتاقش ،یسرتاسر ی شهیش پشت

. ستادیا درگاه  انیم دستش، ی تو در رهیگ دست و کرد باز  را در. داد ورود ی

 . گرفت لش یتحو  یخودمان  لبخند، با مطالعه نکی ع یباال از.  کرد بلند سر حسام

 

 . میریم گهید ربع کی تا نی بش یکم ؟ یچطور_

 

 .دی نباش خسته.  یفیشر ی آقا  رمیم دارم نه،_
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 به کرد اشاره.  کرد نگاه نکیع ی باال از  و گرفت چشم تاپ لب از  یفیشر

 . شهیش  به پشت یها ی راحت

 . کرد رد را  درخواستش  لب به لبخند دایو

 

 . ر یبخ  شبتون. ممنون. گرفتم نیماش_

 

 .بود شده یجد.  تاپ لب یرو رفت دوباره حسام نگاه

 

 . نیبش. میریم  االن. بره کن ردش_

 

 همان با بخورد،  تکان  شیجا  از که آن ی ب او، یدستور لحن به توجه  یب دایو

 :داد ادامه  لبخند و  آرامش

 

 . خدانگهدار.  ریبخ  شبتون . رمیم  خودم. یمرس نه،_

 

  لبخند. کرد مکث کرد، یم نگاهش رهی خ که یفیشر صورت ی رو لحظه  چند

  وانی ل دو سروناز. بست یفیشر رتیح ی رو  را در و زد یا مودبانه-یرسم

.  ستادیا دید که  را دایو . کافه ی جلو رفت  یم داشت و بود  دستش یتو نسکافه

 . زد تعارف را خودش  آنجل طرح   یصورت وانیل

 

 . جون  دایو بفرما_

 

 ؟ یریم یک. زمیعز ینباش خسته . جونت نوش_
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 . شدند همراه

 

 . میبر شه،  تموم کارش دیحم_

 

 دوست دو. بودند دوست دیحم و سروناز . رفتند یم سروناز pk با ها شب

  را مهربانش  پسر ش،یداشتن دختردوست که بود دهیفهم دایو . ظاهرا یعاد

  ی ب صنم به دیحم  ی  طرفه کی عشق که دانست یم خوب .دارد دوست

  چشم مغرور و  بایز  ظاهر آن با آمد، کافه به  صنم که اول  آن. است  سرانجام

  از  یکی روز کی. نبود  او ریدرگ  اما دیحم. کشاند خودش  دنبال را پسرها

  را دیحم که  بود پرانده تکه صنم  به  ساز، قهوه یپسرها از  یکی با دخترها

  که افتاد لج سر. نداشت نشدن دهید به عادت صنم. کند  بدر راه از  نتوانسته

  دیحم  یبرا خودش  سبک به  روز آن  از . اوردیب جا  را تیقزب  ی  پسره نیا  حال

  کمک  او  از شی کارها در و زد یناتوان  به را خودش. داد امکیپ. کرد یدلبر

  یتو که صنم و . شد او  دچار پسر که دیپاش  شیرو به لبخند قدر آن . خواست

  دا یو ماه، چند ن یا.  کرد آغاز را  سردواندنش دوران بود، برده  یبند شرط  نیا

  نه. نبود دخالت ی برا ییجا. بود دهید  چشم به  را  محبوبش  ی بچه دو شدن آب

 . نخواهند یکمک او  از کدام  چیه که ی وقت تا

 

 یم ز یتم صنم  یدستورها با را  اطراف یها یاکسسور  و  انویپ داشت دیحم

  که را  ییجا  داشت کالجش نوک  با  و بود ستادهیا منشانه ارباب  صنم .کرد

  بود نشسته شی پا ی  پنجه  نوک یرو دیحم. داد یم نشان کند، زیتم دیبا دیحم

.  رفت هم یتو   سروناز یها اخم  .دیکش یم دستمال را  ساز ی  هیپا پشت و

 :گفت یعاد و  گرفت خودش به یمعمول حالت عیسر

 

 .  بخور تو  نسکافه ایب. شده رمید گهید بسه! دیحم_

 

 .  ختیر عشوه صنم
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 من؟ پس_

 

 .زد لبخند  مهربانانه دیحم

 

 . بخور تو_

 

 .کرد نگاه  دیحم رنگ اهیس ماگ  به اکراه  با صنم

 

 . اریب  برام خودم ماگ  یتو نه،_

 

 .دیکش را نشی آست سروناز صنم، امر دنبال برود خواست تا دیحم

 

  یم یچ یدون یم خودت  فقط یدار  وسواس تو . جون صنم  برو خودت_

 . م یبر جان دیحم. شده رمونید ما. یخوا 

 

  ته  رفت و چرخاند   رو یساختگ ی آزردگ با  صنم. کرد اخم   سروناز به دیحم

 .سالن
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 133_قسمت #

 

  انداخت دیکل .شد ادهیپ بود، گرفته که  ینترنتیا نیماش از ساختمان در یجلو

  از  ریدزدگ ی لهیوس   به نیماش کی یها  قفل شدن باز یصدا. کند باز را در که

 .آمد سرش پشت

 

 دا؟ یو_

 

 . ناراحت  ی آشنا ی صدا نیا سمت برگشت رتیح با

 

 ! بهناز_ 

 

  واضح  قدر آن اندک،  روشن هیسا و شب یکیتار  آن یتو ی حت بهناز   ی چهره

  و  بزند راه آن به را  خودش توانست ینم  دایو که گرفته، و بود هم یتو

  در آرام بهناز،. طرفش   رفت عیسر یها قدم با. آمده یمهمان به  او  کند وانمود

  مثل رمق  یب. داد هل  رونیب به  را  رنگش سرخ شش و ستیدو باز مهین

  یسرخ رد دش، یسف تپل  صورت .شد ادهیپ  رل پشت از ها خورده شکست

  نشان بود چه آن  تر سال  بچه زان یآو یها لب با غمزده طور  نیا.  بود انداخته

 . شیبازو  یرو گذاشت دست دایو. داد یم

 

  کافه؟  یومدی ن چرا  اصال ؟ ینزد زنگ  بهم  چرا ؟ یینجای ا یک از_

 

 

 باال شانه  دیق ی ب و پکر . کوچه ی ابتدا سمت چرخاند سر هدف ی ب بهناز

 . انداخت
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 .  شه  یم یساعت دو_ 

 

 .کافه یومدیم! یوا  یا_

 

 .  نداشتم  رو آشناها حوصله_

 

 .دانست یم آشنا  از باالتر  یلیخ  را  او  بهناز که نیا  از گرفت جان دا یو لبخند

 

 . فتدیب راه  کرد قش یتشو  مختصر ی فشار با و  او پشت  سراند را دستش

 

  درجا یینجایا که  یداد یم امیپ  هی. ی موند منتظر همه نی ا ببخش .  باال میبر_

 . برم  قربونت ایب.  رسوندم یم خودمو

 

  به دل خواهند ی نم که بدقلق یها بچه  پسر مثل. کرد اشاره نیماش به سر با

 .بدهند مدرسه مشاور دل

 

 . خوبه جا نیهم_

 

 . کرد قبول  بالفاصله دایو

 

 . باال می ریم بعد. میزن یم حرف جا نیهم باشه،_
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 .امینم باال_

 

 با داشت دوست را هیبق  یتالف انگار.  بود برداشته  قهر فاز و بود نییپا سرش

 . کند جبران  دایو یها دنینازکش

 

 یدل هم جوان، یلیخ مادر کی دیشا ا ی بزرگتر، یلیخ  خواهر  کی مثل  دایو

 .کرد

 

  به و نشست. شوفر در سمت رفت  و. یبخوا تو یچ هر جون، یبه باشه_

  را تنش یها  گوشت لی م یب و خسته ، یقلقل و تند شهی هم مثل نه که بهناز

 . دوخت چشم  ،یصندل یرو کشاند
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 داشت هم ی تو ی ها اخم با  بهناز .پنجره به بود داده پشت  بهناز، به رو  دایو

  ک ی و برد  ش یپ دست دایو. کند  یم را اش کاشته یها ناخن یها گوشه

 .  گرفت را دستش

 

  منم ز ...پ برادر اون. دهیم فوش من ی چارهیب مامان به... مادر ی کهیزن_

 ! دهیورمال  پاچه یعوض. مونده رهی خ نیا  توالت مث دهن به واستاده
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 :داد ادامه حرص  حد نیآخر با.  دایو  به کرد رو

 

 !رو... پ کردم شیا قهوه یحسساب! کردم یک ی نشو ییپا باال منم_

 

  یول. دیکش سوت جمله چند  یتو  ناسزا اجتماع رکورد نی ا از  دا یو یها گوش

  ناسزا  با دیبا ی شوخ ی تو. شناخت  یم را  بهناز. نبود العمل  عکس وقت حاال

  یها واژه فولکلور به جلد  چند که تشیعصبان روز  به یوا کرد، یم حال  گفتن

  هرگز او ی خانواده  بر  حاکم فرهنگ.  کرد یم اضافه ی ابانیخ نزاع مناسب

 .بود نشمرده بیع را ییها واژه  نیچن  از استفاده

 

 .  دیکش بهناز پرگوشت یها دست پشت را الغرش شست

 

 . شه  ینم یاوک  هم هیبخ  و  کوک تا صد با! دادما جرش گهید ینی_

 

 . دایو سمت  برگشت دوباره

 

   گذاشت؟  مگه... ع ن یا اما ندما، فوش گهید بودم کرده توبه تو خاطر به_

 

 . دیورچ لب

  کنه باز  کثافتشو دهن دیبا پدسگ نیا یه که کرده یگناه  چه آخه من مامان_

 بگه؟   یور  یدر بهش

 

 . دیمال را  اش  شانه دایو
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 .پاشو ؟ یبه_

 

 .  شم ینم مزاحمت تو  جون! یو نه_

 

  ؟ یا مانده منتظر جا نیا ساعت دو  چه  یبرا پس. خورد را اش خنده دایو

 

 . ادیم جا حالت ی بخواب. میبر پاشو دختر؟  کدومه مزاحم_

 

 .  ماندانا شیپ رمی م بعد. فقط امشبو_

 

  ی تو. بود دهیشن  را  ماندانا وصف . دایو  یابرو   دو نیب افتاد کوچک گره کی

 . کردند یم یزندگ هم  با  پسر و  دختر چند  خوابه سه واحد کی

 

 . ماندانا یب ماندانا_

 

 .  آمد ن ییپا معذب مثال و نی سنگ هم بهناز. شد ادهیپ  و  کرد باز را در

.  زد را  برق دی کل. تو فرستاد را بهناز  و کرد باز  را در. در یتو انداخت دیکل

 .  بود ازدهی کینزد ساعت

 

 . ارمیب غذا نیبش_

 

 . یراحت یرو نشست

 . ندارم لیم نه_
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 . زد لبخند دایو

 . س هیالو.  یش ینم مونیپش_

 

  را ی روسر و.  کرد نگاهش بار طنتیش برگشت نظر  کی  آشپزخانه، راه یتو

 .برداشت سرش یرو  از

 

  خودش یرو  به  و کند یدار آبرو کرد یسع اما زد برق  بهناز یها چشم

 . اوردین

 

 !یخور  یم خودت اگه_
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 زده گره را ها دست نشسته  اش نفره چهار ینقل زیم پشت و  دهیکش کنار دایو

  به تر  سرحال دستش ی تو ی لقمه پرو یها لپ با بهناز. یصندل پشت بود

 .  دیرس یم نظر

 .ها  هیخال  نوشابه یجا_

 

 . خرم یم فردا_
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 ...  د  ی پسره هی رل پشت روز اون.  رمیبگ می رژ خوام یم... نه_

 

 .او سمت کرد کج  را سرش دایو

 

 یم شتکش وگرنه  گرفت، گازشو فی ح  کرد، بارم کهیت ه ی یعوض! دیببخش_

 .  آسفالت کف کردم

 

 .  یش تر سرحال  ریبگ دوش هی  برو یدار دوست_

 

 واسه فردا که  الال برم.  دیچسب یلیخ . بود توپ غذات. م  جنازه.  قربونت نه_

 . بزنم نیتری و دیبا راژهیت  یها بچه از یکی

 

  بلند و  کرد سوار  هم ی رو را شان نفره  دو سبک شام مختصر یها ظرف دایو

 . سیسرو سمت رفت  بهناز. کند ربط   و ضبط  را کدام هر تا شد

 .  شیرو  پتو و  بالش  کی و بود شده تخت رنگ  ی آب ی کاناپه  برگشت، یوقت

 . یگوش ی تو رفت.  شد ولو  کاناپه یرو

 .آمد رونی ب خواب اتاق   از دستش، یتو  گشاد شلوار و  تاپ کی  با دایو

 

 راحته؟  جات_

 

 . ستیب ! هیاوک! آره_

 

 .  تن  تو راحتن . روبپوش نایا_
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 .رفت باال  تعجب از  بهناز یابروها . بهناز سمت گرفت را لباسها

 

 پس؟  کمدته تو چرا  من زیسا.  بابا گرم دمت ااااا_

 

 .  زد لبخند دایو

 

 . مامانه مال_

 

 نم؟ یبب  کابوس نباشه یناراض. امرزدشیب خدا یآخخ_

 

 . دیخند  بلند دایو

  صبر سر هم بعد. دیکش رونیب سر از  و  تاپش نییپا انداخت دست جا  در بهناز

 . شد دای و یشکشیپ یا  حلقه  تاپ یوارس مشغول

 

 .ها بوده قهیسل با مامانتم.  هس خوشگلم چه_

 

 .نشست  دایو لب یرو  یافسوس  پر لبخند

 

 در پشت  میکن هماهنگ ریبگ تماس شد،  تموم کارت. زنم  یم دیکل برات فردا_

 . ینمون

 

 .کرد نگاهش خورده  کهی بهناز
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 .خودم برا   کنم یم فیرد جا  هی. شم ینم مزاحمت نقدرایا . باو نه_

 

 . بپوش . یکن جور مطمئن یجا هی  یوقت تا. باشه_

 

 .برود کرد پشت

 

 .ارزه یم نامردم ی  ننه اون  کلیه تمام  به موت تار هی_

 

 برگشت دوباره دایو . داشت نهیک باشد، داشته غم که آن از  تر  شیب  شیصدا

 . سمتش

. بود ممکن حرف   نیتر اثر   یب و ن یتر ی تکرار" نکن قضاوت. "نگفت چیه

  از  بهناز یبرا بلوغ،  یبحران یها  سال ی تو  ش،یپ ها مدت  ،"مادر احترام"

 را مادر قداست.  دیپاش هم از  را بهناز یروان یزندگ او،  طالق.  بود  رفته نیب

 .شکست چشمش شیپ

  و پدر ن یب که را ساله ازدهی بهناز نه. را  کدامشان چیه. کرد  ینم یداور  دایو

  نه شد، آن ندی ناخوشا یامدهایپ  و رس  زود بلوغ دچار بارش   و بند  یب برادر

 دهید شوهرش با  اش  خانه خواب اتاق یتو  را  اش یمیصم دوست که یمادر

 .بود
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 136_قسمت #

 

  تا دیبا است، بزرگتر  سال چهارده که  یدوست عنوان به دانست یم قدر نیهم

  و  یزنانگ نیماب که دختر نیا  یبرا  کند خرج  یمادرانگ دهد،  یم پا  که جا آن

  محصول ، دارد خود  در چه آن هر  و شده رها خشونت و متیمال بودن، مرد

 .است اش  ناپخته و راهنما یب یها صیتشخ

  با  قدر آن کرد، رشد که هم یوقت.  بدهد ادشی ی زیچ نبود یکس وقتش،  به

 .داد یم یدینبا  و  دیبا به  تن یسخت به که بود گرفته خو  یقاعدگ  یب قانون

 .  کرد یم کار  اش  یگوش ی صفحه یرو داشت تند تند  بهناز یها انگشت

  همان با چنان هم. خوابش  تخت یرو انداخت را  یگوش. شد بلند آهنگ  یصدا

.  برداشت یکنار مبل  یرو از  را ولش  و  شل بزرگ   فیک کرد، دراز دست یتلخ

  تتلو یناسزاها و  یزخم  یصدا بچپاند،  گوشش یتو  و کند دایپ  را یهندزفر تا

 .  بود برده را  دا یو گوش

 .  تازه ی  خانه هم ن یا ال یخ  و فکر از برود خواب به شیها  چشم تا  دیکش طول

  دختر کی کردن  رها اما. ستین آسان بهناز  با کردن سر  که دانست یم خوب

 . بود تر سخت شناسد، ینم" یممنوع عبور" که جوان

 *** 

 

  کافه، یجلو رفت و گذشت وسط یراهرو  از.  آمد رونیب  کافه مناجات اتاق از

 . زشیم سمت

 

 .  دیحم آقا نکنه درد دستت_

 

 یرسم شلوار - راهنیپ ی تو متناسبش  اندام. شد بلند زیم پشت  از دیحم

 .  بود رتر یگ چشم کافه رنگ یا سورمه
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 . کرد خم  سر و گذاشت  ستبرش ی نهی س یرو دست بشینج   و نیر یش لبخند با

 

 .باشه قبول. شما قربون_

 

 .نیباش سالمت_

 

 ما؟  واسه نیکرد دعا_

 

 . کرد اشاره نواخت، یم انویپ پشت که صنم به  شیابرو با

 :گفت لبخند همان با دایو

 

  تونو یزندگ داره  دوستون که خوب یلیخ  دختر  هی کنم یم دعا براتون شهیهم_

 . کنه  تر نیریش

 

 : گفت تیرضا با  صنم به چشم دیحم

 

 . شاالیا شااال یا. گرم دمتون_
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 یم داشت پشتش صنم  که ییانویپ سمت رفت ز یر کیتمی ر یها تکان با دیحم

 . بود گرفته  حالش گشت یم  بر  یوقت  و زد حرف  او  با یکم. نواخت

 

  ی شانه دور مرد دست. بودند نشسته دنج  کنج ی تو  دایو به  پشت یمرد و زن

  یتو  مرد، یا قهوه ریج کت در دهیپوش  ی نهی س یرو زن  رنگ سرخ سر. زن

 هوا نشست دا یو یها لب بر لبخند عشق ن یا از . آرامش پر  ی خلسه کی

  را  تازه یها یمشتر . پر ها گاهیجا  ی همه بایتقر . شلوغ کافه و بود کیتار

  و  رفت در ییرای پذ  حال در ها زبانیم . بودند داده جا یادب گپ بزرگ زیم دور

 .آمد

  با.  ستادیا شیجلو   یا  قهوه ریج کت و  قرمز شال  کی. داشت کتاب یتو سر

  جا سه هر لحظه  در. دید زمان کی در را  دو هر  ی چهره.  کرد بلند سر لبخند

  باال را اش چانه  طلبکارانه یگارد با بالفاصله زن. ماندند رهی خ هم به خورده

 نگاه اما مرد. شد دا یو ی  رهیخ  حیوق ینگاه و طلب مبارزه ی پوزخند با و داد

 .  کرد صاف گلو اضطراب  با و  دیدزد دایو  از  را اش شرمزده و دهیترس

  و کرد یپرس احوال و سالم. اوردین خودش ی رو به و  شد بلند جا  از دایو

  اصرار  با و کرد تشکر معذب مرد،. باشند مهمان را  نهی هز تا کرد تعارف

  مرد آغوش یتو   شتریب  را خود عمد، به زن،. داشت نگه دایو سمت را کارت

  دایو  ی رهیخ  روزمندانه،یپ لبخند  و جو  زهیست نگاه با  چنان هم .بود دهیکش

 .  بود

  کافه از دو هر . گرداند رو عشوه  با زن. کرد یخداحافظ ر یز ییصدا با مرد

  ییعطا ی آقا و  یازین  خانم شیها هیهمسا پشت که یدر  از دایو . شدند خارج

 .گرفت چشم شد، بسته

  رهیخ  ابانیخ به  کوچک شکل مربع  ی شهیش از  و زد هی تک یصندل یپشت به

 .شد

.  شود سوار  یاز ین تا بود داشته نگه باز  را رنگش اهیس  س یجنس در ییعطا

  با و  دییسا او به  را خودش ،ییعطا  ی نه یس یرو گذاشت دست ناز با  یازین

 .  شد سوار ییدلربا ی نهیزم در ناب ییها مهارت
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  چه هر انت،یخ   عشق، ،یلیفام دور ی  رابطه ، یکار قرار. برگرداند رو  دایو

 خودشان. است مربوط خودشان به ها آدم انتخاب. نداشت او به ی ربط بود که

 .  بود خبر  یب گرانید رفتار  یها هیال  از  او.  ستندیا  یم عواقبش یپا هم

  متاثر ییعطا خانم  یبرا دلش ته توانست ینم ،یهیتوج  و  لیدل هر با اما

 .بود دهید باال  از  را یاهال تمام ها سال نی ا تمام  اگرچه نباشد،

.  برد باال  را شی ابروها وارید به وارید هیهمسا ی خصمانه  رفتار و نگاه ادی

 و دستشان شدن رو یبرا بود ی الیخ یب  و قدرت مانور کجوری که انگار

 . ییعطا همسر شیپ دا یو ی نیخبرچ  احتمال
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 .دیکش گردنش دور از  را  شال یخستگ  با دایو

 

 !ماشاهللا یکرد چه_

 

  و  بود شده قفل  هم به  یجلومبل زیم ی رو بهناز  پرگوشت و  لخت و دیسف یپاها

  و  داد یم یبازار  کوچه یها فحش داشت تتلو. دهیلم مبل  یتو کتف تا خودش

 .کرد یم مشق هم بهناز

 

 .شو  بهداشت معلم بعد نیزم  بذار  و...ک حاال_
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 شسته ی چهره. بود کرده انتخاب  را نیا  خودش. کرد یمخف را اش یآزردگ

  یبرا الاقل . باخت یم رنگ  بودن خانه  هم یتعارف یب مقابل دوستانه  تر رفته

  او، به دکی  دیکل دادن با  و آورد  خانه به  را او   یوقت. بود یپردگ ی ب بهناز

  بود یدرست کار نیا  نظرش به. بود  نشده احساسات گرفتار بماند، که خواست

  اش یزندگ یعاد روال و آرامش یمدت تا دانست یم. داد یم انجام دیبا که

 نکند، تیریمد  را  اوضاع اگر که دانست یم. شد خواهد  یناآرام خوش دست

  یرفقا آوردن احتمال   یحت. خورد خواهد هم به شهیهم ی برا شان رابطه

  آن  بهناز اگر . کند تیهدا را طیشرا تا بود آماده. داد یم  هم را جورواجورش

  انتخاب اش خانه  در شبه کی ی  توتهیب و کردن دل  درد یبرا را  او شب

 نکردن، دخالت ی  بهانه  به و کند ی پوش چشم توانست یم دیشا بود، نکرده

  ی ب جوان دوست هم صورت آن در  داشت حتم  اگرچه. ندیبرچ ماجرا از دامن

  یتو  رفت و  کرد عوض را شیها لباس. گذاشت ینم  تنها را اش  پشتوانه

.  روز ید مثل. ظرف از بود  پر نکی س. بود منفجر مهین آشپزخانه .  آشپزخانه

  چند. ها پاش  و ختیر کردن جمع  به کرد شروع. گذشته روز ده تمام مثل

.  تراس   یرو رفت بهناز. شد قطع کالم عفت بدون ی  ترانه  یصدا  بعد ی قهیدق

  رفت و دیکش رونیب شیها دست از  را کش دست. دشید  یم نکیس ی پا دایو

 .  اتاق سمت

  انداخت،  بهناز  ی برهنه یها شانه و  سر یرو  را گوش سه یپشم  شال یوقت

  جا. بود شده  کینزد  انتها به شی رو  بلند خاکستر  با ده،ینرس لب به گاریس

 .آمد رونیب فکر  از  و خورد

 

 .رونیب سرده_

 

 .کرد اش شرمنده دا یو آرام   ی چهره

  اشاره ی ا رهیدا ی حرکت  با و  آورد شی پ داشت انگشت یال  گاریس که را یدست

 . آشپزخانه به کرد
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 .دمیکش... گ  به  خونتو. امیشلختگ بابت شرمنده_

 

 . زد لبخند دایو

 

 .داد ر ییتغ  م خونه مورد در دموید کلمه نیا_

 

 زدم؟ ...  ت! فاک_

 

 !بهناز_

 

 . شد بلند دو هر ی خنده یصدا

  پنجره ی لبه  ش یبرا دایو که یی ی گاریس ریز ی تو را  رفته فنا به گاریس

 . آشپزخانه  یتو آمد و  انداخت بود گذاشته

 .یصندل یرو شد لهی  و زد کنار  را شال

 

  وجهه واسه! کولم  رو  یباش انداخته  نویا سرما واسه که نشدم خر بگم اما_

 .بود خودت ی

 

 .گذاشت دستش کنار یظرف جا   یرو را دهیکش آب وانیل خنده  با دایو

 

 تراس؟  یرو  ی ریم لخت چرا  خودمم  ی  وجهه نگران یدون یم که تو_

 

 ! ختیر پرم  و کلک  صداقتت از ناموسا_
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 .دیخند دایو

 

 بگم؟  یچ  من هنراتو  یدون یم  خودت یوقت گهید_ 

 

 .افتاد سکوت دوباره

 

 . یگذرون یم وقت  ،کنهیم ی زوق و  زق عی باالخره تو؟  چرا  یندار ماهواره_

 

 .ن یماش یتو ختیر یم  را ها لباس داشت

 

 . گذره ینم  بد  وقتم  اونم بدون_

 

 :زد لب همان با. دهن یال گذاشت خاموش گاریس کی  بهناز

 

  ؟ ی،کن یم حال  یک پس. کار  شد که ش همه_
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 . زد را  نیماش ی دگمه دایو

 

  حوصله. ،خونم یم کتاب نمیش یم من کنه یم کار نیماش. ستین  کار که نایا_

  و  ساختمون یتو  یدوستا  خواهرام، با صحبت ون، یزیتلو آهنگ،  بره، سر م

  با. هست روز هر که هم کافه. ترجمه گهگاه. خودمون کار  ادیب ش یپ رونم، یب

 .  خوبه حالم  کارا  نیا ی همه

 

 س؟ ین یاوک  حالم چرا من پ_

 

  یزا یچ  از ذاره ینم که یدار بعدها واسه  دراز و  دور یآرزوها تو_ 

  هم کوچولو من نظر به البته. ی ببر لذت برت  و دور و  امروز یکوچولو 

 . ستنین

 

 . کرد جمع چندش  با را اش  افهیق اوضاعش   از  ینازاض

 

  هی. ک یخ کلیه  کی . مغز پشگل داداش ه ی. طهیسل داداش... ع هی خب آره_ 

 . ی فرار ی ننه هی. گور و  گم یبابا

 

  نوش دم ی ها وانیل شد بلند.  داد یم حق ش یب  و کم  او  به دایو

 .  زیم یرو گذاشت عسل ظرف  با  را اسطوخودوسشان

 

 ...ینمک گوله هی. یدار نفس به اعتماد. یهنرمند! دلم زیعز_

 

 . حرفش  وسط  دیپر هر هر با
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 .نمکم آباد حسن هی من_

 

 .نوش دم به برد دست. رفتند سهیر ییتا دو

 

 .کمی خ  به ی بست ا... تخ جوشونده  نیاز بازم_

 

 .دیگز لب خنده  با دایو

 

  م؟ یببند شرط هی  ی ا هیپا ...  ؟ یبه_

 

 . زد چشمک  و انداخت باال  ابرو لنگ  بهناز

 

  وقت؟  اون  یچ سر ؟ ی بند  شرط پس؟   یا نکارهیا هم تو عه؟ _

 

 . خوب  زیچ هی سر_

 

 ام هیپا_

 

  هه؟  یچ شرطت_

 

 .  من با کارا  ینزن بد  حرف   اگر روز هر_

 

 .یصندل یپشت  به چسباند  را شیها گوشت ال یخ یب
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  هر هم تو و برقراره  من یلیتخ... ت افاضات  روز هر. نداره شرط که نیا_

 .  یدیم اسکان مو یشتریر صد یها زلزله یایم شب

 : آواز ریز زد

 

   یشتری ر صد نگاه اون با_

 . ی بر یم جا  از دلو

 

 .زد هم و ختی ر نوشش دم ی تو را  عسل خنده  با دایو

 

  هی. شه یم شروع االن نیهم از . فردا  واسه حاال  از. قراره قرار. گهید نه_

 . من نظارت به  البته.  شه یم تو با کارا . داره عوارض  هم کوچولو بد حرف

 

 .یاومد خوب و نظارت_

 

 جمع ها کشو  تو  و  مبل ریز از  رو  آشعاال دیبا خودت گردن بزارم. پ ن پ_

  و  تخم و  اخم بگم حاال از . یوارید کمد تو  از  رو خوابا  رخت لباسا گوله و کنم

 . خنده فقط .  میندار  لند و غر

 

 . شد بلند بهناز کر کر

 

 . میشو یم شاد. قبول . حله_
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  یکالفگ اما. برگشته سابق  آرامش به  و زده پس ذهنش در  را او  کند یم فکر

  یم افتاده، پا  شیپ  و ز یر اتفاق هر برابر در شیها شدن طاقت یب ش،یها

.  گذارد ینم محل  و کرده حفظ   را فاصله هم او.  ستین کار در یآرامش که ندیگو

.  کند یم جادیا  توقع  و انتظار عالقه ده؟ یرنج. ساده و سخت مرموز مرد نیا

  نیب  در یا عالقه  یوقت برنجد، دی با چرا .  آورد یم رنجش توقع  و انتظار

  ست؟ ین

 به کند؟  اش  یرفتار سبک و بودن راحت بر  حمل  را شیبرخوردها ست؟ ین

  را  نیا. گراست درون. البته ستین ی راحت آدم او بگذارد؟  خاطر  تعلق حساب

 بودند آمده که دوست چند با  و. برادرش  با و.  است راحت او  با . دهیفهم خوب

 . کافه

  جیگ. یانباشتگ همه نیا از شده نی سنگ اش  نهیس. اش نهیس به دیکش دست

 .خودش از دانست یم دیبع  را وادادن نیا . بود

  از سانت دو یکی  انگار  یحت.  آورد یم  در را اشکش داشت یکس یب احساس

 همه. نشده خواسته  ای نخواسته که دانست ینم گرید حاال. بود رفته هم قدش

  یقوط ک ی مثل کرد، یم حس کردن رد از  که ینفس به  اعتماد و  تیرضا ی

  قدر نیا  یک از. بود شده هوا پخش ییپا توک  آرام ی ضربه با  یدنینوش یحلب

  اش  یمیتقو و  یاحساس  سن نیب ی  فاصله. نداشت  خبر خودش   و شد فیضع

  را یرزنی پ حس.  بود برداشته چروک احساسش یلیخ .دی رس یم نظر  به ادیز

  از  ترس . خجالت  و دارد ترس . است معلق آسمان ی تو االکلنگ یرو که داشت

 .  یباز االکلنگ از  خجالت  و. بیآس  و  سقوط و  ارتفاع
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  و کرد باز  را یروبان عالمت. برداشت کتابخانه از  را قرآنش از و برد دست

 یم مسلط خودش به  دیبا. کرد یم دایپ  را خودش دیبا. خواندن به کرد شروع

 .شد  یم یقو دیبا. شد

  آن اعجاز  به سپرد  تن. شد خواند ی م آنچه یمعنا غرق. گذشت چقدر دینفهم

  خودش دیبا. زاده امام برود دیبا صبح فردا. بدهد شیپاال را روحش تا کلمات

  نیا . کند دای پ دوباره را  اش  یانرژ  و کند غرق  یمعنو یفضا  کی  یتو  را

 . بزنند  نشیزم تا بدهد وا دینبا . ستین  او مال  ها یآشفتگ و فکرها

 ساعت. کند دعوت کافه  به را یقهرمان  خانم بوده  قرار که آورد ادی به دوباره

  یم تماس او  با  صبح. بود گذشته شب مهین کی  از. کرد  نگاه را یگوش یرو

 .گرفت
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 .کرد یم نگاه را  بهناز و بود داده لم

  نهیآ  یتو از دست به  ملیر .بود ستادهیا دوال در کینزد  کنسول یجلو  بهناز

 .کرد نگاهش

 

 ه؟ یک یپرس ینم_

 . یگفت یم  بدونم  بود الزم اگه_

 . یذار ینم بگم، آخه_
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  هر. نبود تا دو یکی بهناز یها یگرفتار . برد لب به را  شیچا  استکان دایو

 .ماند یم نیزم ی رو  گرید طرف چند  ،یگرفت یم را طرف

 " موجهه؟  ریغ قدر  نیا"  دیبگو خواست

 . بدهد اطالعات  بهناز  تا گفت ی گرید جور

 

 خب؟_

 . وته یک یلیخ. مثالت یب جمال به خب_

 ! گاد یما_

 

 .  دایو سمت برگشت جانیه با

 

  رل باهام دیفهم یوقت خورد  جر ش یقبل  دختر دوس. فهیرد یچ همه گفت_

  یداف هی. رمیگ یم ممیرژ. باشگاه رمیم مدت نیا  تو. داره طول ماه چن. زده

 . تو جون شم

 

 خواسته؟  ازت اون.  م یرژ و باشگاه   هیخوب فکر_

 .  ام  یبلوچ کایمون انگار کنه یم نگام یجور  ثمیم ه ه ه نه_

 ثم؟یم_

 

 . گرفت گارد و  کرد جمع را خودش ه یثان  کی  ظرف  بهناز

 

 .  آاااره_
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  از بارها را  اسم  نیا. گذاشت شی پا یجلو  ز یم یرو را  یخال  استکان دایو

  ظاهرش  با که یا  ساله چند و یس پسر. بود دهیشن  شیگرا برون دوست دهان

 .  بند و   دیق یب  و بود بار و  بند ی ب یبخواه تا. کرد یم یادیص خوب

 

 .  اوهوم_

 .  نداد آرامش نگاه در ی رییتغ

  و مانتو دنیپوش حال  در و بود دانسته یکاف دا یو دییتا  یبرا را نیهم بهناز

  خندان، یلب و  درخشان یا  چهره با داشت افشانش،  یموها یرو  شال م یتنظ

 .  شیآرزوها مرد از که کرد یم فی تعر  ثمی م از ی جور

 . هیمهمون. امیم رید شب_ 

 . باش خودت مراقب. زمیعز باشه_

 .فدات. باوشه_

 

  ل یاوا شیها سن  هم و  او  که طور  آن  نه. ستین خودش مراقب دانست یم

  . بودند  مراقب یجوان

  یم حاضر دیبا  گرید یکم. کند صحبت یقهرمان  خانم با  تا برداشت را یگوش

  کی  خودش. آمدنش زمان یبرا کرد یم هماهنگ او  با . کافه رفت یم و شد

 .  گرفت یم شی برا نیال آن یتاکس
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  از  روشنش  رنگ  ی باران  یها بیج یتو دست . بود  گرم هوا بهمن اواخر   یبرا

  یمانتو و شال ن یا  ش،یپ  وقت یلیخ  از. گذشت یم پارک  فرش  سنگ ی جاده

  زن به زد  لبخند ستاد،یا که یقد  ی نهی آ ی جلو. بود نکرده تن  را روشن

  یب زده، رونیب  یموها بدون  یحت د،یسف  شال. زد لبخند  نهیآ ی تو  ی برازنده

 .نشست یم اش  چهره به  خوب اد،یز ش یآرا

  یزندگ جوشش نبود حواسش. را انتخاب  نیا  لیدل بود زده پس ذهنش ی تو 

.  داده طراوت رنگ شیرفتارها تمام به افتاده، راه به درونش ش یپ یمدت از که

 جوشش؟   نیا ل یدل و. دهیبخش روح

  یخبر .  بود افتاده انشانیم فاصله ناگفته توافق  ک ی یط که  شد یم یماه کی

  را  کافه ی تو حضورش  و ها آمد و رفت ی برنامه گرید. شیها تماس از  نبود

  آن  از. بودش دهیند  شتریب بار چند ماه، ک ی نیا تمام  و. بود داده دست از

  تکرار  را شنهادشیپ  گرید بود، کرده رد را او یهمراه درخواست که یشب

 .  خورد یم افسوس  یکم رفته دست از  یدوست ن یا یبرا  دل ته. بود نکرده

  به نگاه با و  گرفت رفتند یم جلو سنگفرش  یرو که  شیها کفش از چشم

  نیهم او یزندگ که بود کرده قانع را خودش .دیکش یق یعم نفس   رو روبه

  ی اجازه یبیعج  ی رابطه نیچن به دینبا هم اول   از. رفت و شد تمام. است

  نیا. بود نداده  یا  اجازه  دید یم کرد، یم فکر که دلش  ته. داد یم گسترش

 .  کرد یم ریگیپ  مدام که بود یفیشر

  یب  طور  نیا حاال و  گرفت را او  دنبال همه نیا موقع آن چرا دینفهم. نه  حاال و

 . شده گرفتن خبر کی  یحت  الیخ

  یم تحول روحش. جاده به زد یم و  بود ش یپا ریز نیماش خواست یم دلش

 بود انداخته  را متشیق هم نیماش و الی ژ به  بود داده را اندازش پس.  خواست

 .سرش

 . خواست یم دلش که  طور  آن  نه. نبود مقدور هم زدن جاده به

  حالش  اصال. کرد یم خوب  را حالش داشت، که ها نیهم  با.  نبود مهم هم نیا

  حسام از بعد. بود که است همان  اش  یزندگ بود؟  چه دردش مگر؟  بود بد

 دوستان، کتاب، کار، خانواده، .بود کرده یط روال  نیهم با  ها سال. البته
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 گرید که بود، داشتن دوست یروزگار . ییتنها. ییتنها. ییتنها آرامش،

  حهیرا  کی د،ی شا ییها رنگ کی... اواخر   نیا. نبود هرگز عشق، و. ستین

 . رفت شد تمام. چیه گر ید اما. انگار ییها
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 . بود داده هی تک یچوب بلند  خوان  شیپ  یجلو  سروناز

 

 نه؟  ؛ یمرخص یب یمرخص  دیع امسال_

 

 . بود نکرده فکر  سوال نیا به لحظه نیهم تا دایو

 

 . طوره نیهم انگار_

 

 .کرد نگاهش  دختر. دیخند سروناز به رو

 

 ؟ یفیشر حسام  امروز ادینم_ 

 

  چه . آمد خودش  به  جا در آقا؟  بدون  یخال  طور  نیهم. را  ن یا دیبرنتاب  آن کی 

  ینم  صدا آقا  و  خانم  را یگرید یکس سر، پشت معموال  دارد؟  تیحساس یجا

 .کاربردتر پر برابر صد مشهور افراد نام مورد در قاعده نیا  و. کند

@Vip_Roman



 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  339 صفحه  _____________________________________________________________________________

 

 .دونم ینم_

 

 : گفت طنتی ش با. شد دایو متوجه دوباره و گرفت چشم سالن از  سروناز

 

  دنشید یهوا  به هم رهیبگ مچ هم  ادیب یی هوی ادیم خوشش ن؟ ینگ گفته_

 باشه؟ شلوغ کافه شهیهم

 

  به روابطشان یسرد که بود  خوب و! ییها برداشت عجب.دیخند دوباره دایو

 . بود امدهین چشم

 

 . بپرس  خودش از_

 

  لم انو یپ کینزد مبل یرو صنم. بود ستفیکر ژان قسمت  محو سروناز نگاه

 :دندیشن را  صنم  ی خنده. دیپلک یم بر  و  دور آن ی ا بهانه  به دیحم و بود داده

 

 . یمن زون یآو تو که بازم_

 

 .دندید ی م را دیحم محجوب  لبخند مرخین دو هر

 . رو ادهیپ  به رو یها پنجره به  چرخاند صورت حرص  با سروناز

 

 سروناز؟_

 

 .احساس  و فکر  از بود داغان اش چهره.  دایو سمت برگشت صدا یب
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 ؟یبگ بهش  ی خوا ینم_

 

 .انداخت  دیحم به چپ نگاه ک ی و  کرد پرت هوا ی تو را دستش یشاک

 

 .پسره  سوخته وشی یپ یس نگفتم؟ _

 

 .خودته منظورم_

 

 خودم؟_

 

 .دیحم  به خودت ی عالقه_

 

 سر که شد  یم آب پر داشت شی ها چشم. شد اش رهی خ  رتیح  با سروناز 

 .  انداخت نییپا

 . ستادیا  او  کنار رفت و شد بلند شی جا از دایو

 

 .  بفهمه یکس نذاشتم کردم یم فکر_

 

 .  دیدزد یم را صورتش همچنان سروناز. زد  یدلدار لبخند دایو

 

 .داره  دوست و  صنم اون_
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 . اشتباهه در اون_

 

 . کرد نگاهش مستاصل سروناز

 

.  نهیب ینم گهید  جور  منو. نهیب ینم.  ارم یب درش اشتباه از  کردم یسع یلیخ_

  کنم؟  عشق  ابراز بهش  چطور من نکنده  اون از ی وقت  تا.  خواد ینم

 

 !  تیموقع نیا بود   آشنا چقدر.  دیپر دا یو  صورت از  رنگ

  بود؟  بسته دهان که. یفیشر کرد؟   یم فکر  طور نیهم او  به  راجع هم حسام

  باشد؟  تازه حسام ی رایپذ  بتواند تا بکند  دل اش گذشته حسام از  او  بود منتظر
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  یانتها به رفتن  حال  در طور همان. کرد یاحوالپرس  عجله با. آمد حسام

  به. گرفت یسلف  مند عالقه یها یمشتر با دفترش، به دنی رس و  کافه یراهرو

  مانهیصم و ستادیا  نفر چند یدهایتمج ی پا صبورانه. داد  امضا ها تر کیکالس

  اشکان، از  را دوم یچا  دایو. شد  دیناپد  اتاقش  یتو باالخره و. کرد تشکر

  شنیپارت کنار  یراحت یرو که یقهرمان خانم  یبرا  و گرفت کافه، ساز قهوه

  تیشخص  چقدر  کرد یم فکر دا یو. برد  خواند، یم" فتهیش  جان" بامبو،  چوب

 .  عاشق مصمم، پرتالش، ،ی قو! اند ساخته او  از  را  کتاب نیا
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 نگاه را  دایو  ییکائوچو نیب کینزد  نکیع ی باال از لبخند با یقهرمان خانم

 .کرد

 

 که؟ یکش یم چرا  زحمت. نینازن من برم تو قربان_

 

  دستش. نشست او یراحت مبل ی دسته یرو و گفت" جان  نوش" دلبرانه دایو

  رنگ سبز نگوریگال جلد ی کناره اشاره انگشت  با. داد هیتک  مبل یپشت  به را

 . کرد نوازش را کتاب

 

 .  نویا خوندم شی پ سال یلیخ_ 

 

 . کشینوستالژ خاطرات  یتو رفت لبخند  ک ی با یقهرمان خانم

 

.  رو زن نیا یزندگ نکردم درک یل یخ موقع آن. بودم جوان یلیخ منم بله،_

...   ؟ یدون یم کنم،  یم حس گوشت  و پوست با  انگار کنم، یم مرور که حاال

 .  غرقم کتابا نیا با  من. نمی نازن برس کارت به شما جانم دایو

 

 .برخاست دایو

 

 .هست حواسم. دیکن اشاره دیخواست   یزیچ_

 

 . هست یچ همه که؟  خوام  یم  یچ. تو قربان نه_

  یم دیجد یها یمشتر . گرفت فاصله  شخوانیپ  از ستاره دا، یو شدن کینزد با

  ی بو از  یخبر . رفتند یم و کردند یم حساب گرید ی ها یمشتر و آمدند
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 همهمه و کتاب به که غلغل و دود به  نه  کافه نیا سکر. نبود انیقل و گاریس

 . بود ها یمشتر گفت و گپ آرام  ی

  در نهیطمان با و  آرام  ،یقیموس ترنم. زد یم تاریگ دوستانش جمع در یجوان

  هیتک یها آدم ی  نهیس یرو ها، کتاب یرو نشست یم گشت، یم کافه یهوا

  آرنج که دوستان یها شانه یرو بودند،  ییجا ی رهی خ که یصندل به زده

  یب اش  نوازنده  که خاموش  یانو یپ ی رو بودند، دهیخم هم سمت به  زیم یرو

 . سبز یها برگ  یرو  بود، امدهین  خبر

  ها سفارش و کردند یم یط را  راهرو یچوب  کفپوش که ها زبانیم ی پا یصدا

 . میمال  و بود زیر کردند، یم  ییراهنما را ها مهمان ای بردند یم را

 خانم سمت رفت نگاهش او  با یخداحافظ  از پس  و داد پس  را یمشتر کارت

  کی. شد ز یخ مین  بالفاصله.  دید گو و  گفت حال  در کنارش  را  یفی شر. یقهرمان

  یدعوت تا کردند ینم نگاهش کدام چیه. نشست دوباره و کرد مکث لحظه

 .  ستادیا مقابلش  یگرید یمشتر. برود  دینبا کرد یم حس.  رفتنش  یبرا باشد

 در د؟ یفهم کجا از  دهینرس اوست؟  همراه یقهرمان خانم که دانست یم یفیشر

  ینم یطوالن قدر  نیا که بش  خوش،و کرد؟  یم صحبت  او  با ز یچ چه مورد

  نیا. نرود سمت آن که دییپا  را نگاهش پرسد؟  یم سوال او درمورد. شود

  یقهرمان  خانم بداند،  را ی زیچ باشد بنا  اگر . نبود او شان  در ها دنییپا دهیدزد

 .  یفیشر. حسام خود هم دیشا. گفت خواهد  او به

 . داد سر  شخوانیپ  یرو را یپاکت یدست بعد، یکم

 

   ؟ یچطور_

 

@kanalneynar 

 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

 

                یلیل_ بر_سالم#

@Vip_Roman



 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  344 صفحه  _____________________________________________________________________________

 145_قسمت #

 

 چطوره؟  حالتون. سالم_ 

 

 .یبپرس ازم  یاحوال شدم  مفتخر باالخره پس_

 

 :داد را جوابش  نرم  دایو

 

 د؟یدیپرس شما_

 

 .دیکش دست را اش  قهی داخل برد دست یفیشر

 

  یم جشنواره به دیبا.  میبود  فورس ی   پروژه هی ریدرگ ماه نیا . توئه با حق_

 . نذاشتم هم رو چشم  بایتقر. رامسر و بود  شیک شنیلوک .دیرس

 

  کرده قضاوتش یراحت نیهم به و . شیها نگرفتن تماس  لیدل بود ن یا پس

 .کرد عوض  را حرف. بود

 

 .نیکرد یم صحبت من دوست با_

 

 .  بود خواندن  مشغول دوباره که یقهرمان  خانم سمت برگشت حسام صورت

 

 . تکه یها زن  اون  از. یقهرمان  خانم ... آره_
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 .داد تکان سر تیرضا  با دایو

 . شد گرفته سمتش حسام ی اشاره انگشت

 

 .داره دوست یلیخ  رم تو_

 

 . دارن لطف_

 

  بخش تو دارم کار  تا دو. س جشنواره  روزا نیا . برم دیبا من خب. دیشا_

 لمایف  از  تا چند  طیبل . داستانا ن یا و  مصاحبه و اکران یبرا  باشم دیبا.  یداور

 . هست خودمم یلمایف . گذاشتم برات رو

 

 .پاکت به کرد اشاره

 

 . نمتیبب_ 

 

 . برداشت را پاکت زده شگفت دایو

 

 . هیعال یلی خ  که نیا!  یوا  یا_

 

 .  برو  یدار دوست یک هر  با. نفره سه یبرا_

 

 :گفت هیهد ن یا  افتیدر ی فتهیش
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 . لم یف پخش موقع نم یبب  خودتونو العمل عکس خواد یم دلم_

 

 . کنارت باشم خودم  کنم یم جور باشه_

 

 .آورد خود  به را او حسام  زیآم محبت نگاه و  لبخند و کرد بلند سر

 

 . نیباش یساز  لمیف  میت کتار دیبا  و شلوغه سرتون جا   اون دونم یم نه_

 

 . ستمین  یمیت چیه کنار من_

 

 . دیرس یم نظر به یراض چنان هم

  دختر،  چند  ی  خفه  غیج با  خروج از  قبل  در دم و کرد یخداحافظ عجله با

  از که یدیرس کاغذ به لبخند با دای و. رفت. رندیبگ عکس تا ماند یلحظات

 .کرد یم نگاه بود زده رونیب پز دستگاه

 

 .  مرد یم ذوق  از الیژ
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  را او. خواند یم  کتاب و بود نشسته  یقهرمان  خانم که ییجا  سمت چرخاند سر

 ها من یکاف کنار سالن یانتها باالخره و  گرداند چشم کنان جو  و جست. دیند

 عالقه با پسرها و کند یم درست قهوه دارد دید شد، که قیدق. کرد شیدایپ

 بود، دهیرس تازه که یامیپ تا برداشت را  لی موبا. دیخند.  اند کرده اش دوره

 . کند باز

 

 ."یقبل قرار  سر میگرد یبرم جشنواره از بعد"

 

 : نوشت. گرفت  ار یاخت یب ی آسوده  قیعم دم کی و نشست  لبش یرو  لبخند

 

 !"نیشد بازsms نم یب یم" قرار؟  کدوم سالم؛ دوباره"

 

 " یسوار نیماش قرار. اثرکرده نینش هم کمال"

 

  او  اما  ؛یآفتاب لحظات نیا  از داد لم لذت با دلش نشان،یب ی ابر مدت نیا  از بعد

  به  وادار را  ی فیشر توانست یم  یستادگیا یکم. دیفهم  یم را  نیا دینبا که

 مشخص ها یصحبت هم و ها یگذران  وقت  نیا فیتکل و  کند ی ریگ میتصم

 . شود

 

 ." ممنونم یلیخ"

 

 : دیرس امیپ بالفاصله

 

 "نه؟  یعنی"
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 ."ادیز تشکر و  احترام  با البته"

 

 ." یبر خودت یداشت فرصت یکاف ی  اندازه به.  یگفت هم قبال نو یا"

 

 ." دیفتیب زحمت به خوام  ینم"

 

 گذرانده او  با که ییها زمان تمام یپوش  پرده یب. ها زدن پس ن یا بود سخت

  به بردن یپ اما ؛یزندگ ندیخوشا حس با  بود گرفته نفس  ت،یامن  نیع در بود،

 . بود مهم ها نیا  از  شیب گاهش،یجا  تیتثب و او  تین

 

 ."ادینم خوشم  تعارف  از یدون  یم. ستین یزحمت"

 

 ."هیادیز کار  نیا شما یتایمشغول  با. کنم ینم تعارف"

 

  متاسف، بایتقر  یلبخند با آسوده،  نفس  آن. برسد جواب تا  دیکش طول یکم

  جواب باالخره گر؟ ید تفاهم سوء  کی.  آمد رونی ب اش  نهیس یتنگنا از  آرام

 :دیرس

 

 "؟ یدلخور  مدت، نیا  خاطر به"

 

  مثل  و بفهمد را اش یدلخور  او خواست  ینم. نبود نیا  منظورش. خورد جا

 نشت کلمات پود و  تار  از صادقانه احساسش  یول. برسد نظر  به خام دختر  کی

 ینم. دانست ینم  دایو  و بود کرده  برقرار یپات تله  او هم دیشا. کرد یم

 .داد جواب سوال  با  را  سوالش. دیبگو  دروغ خواست
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  هیحاش و بشن برداشت سوء دچار ممکنه گرانید ؟ ی چ ی برا یدلخور" 

 "نهیب در یهمکار بحث  صرفا دونن ینم  که اونا. بشه درست

 

 ."ستین کار صرف هم نیهمچ"

 

   ؟ یمنظور چه  قایدق اما باالخره؟  پس . شد قفل امیپ  نیآخر یرو نگاهش

 سر برگشت دوباره و  انداخت راه را  ها آن. حساب هیتسو یبرا  آمد یمشتر

 :دیجد امیپ   کی. یفیشر امکیپ

 

 " دهیسف  دهیسف. ستین قرمز خط  گهید که نیا"
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 ." ستین موجه شهیهم هم یدیسف"

 .سرش  پشت امکیپ  کی و

 . " بعد  یبرا باشه.  یبازsms خطرناکه فرمون پشت"

  نیا. داد یم  تیاهم او  به  هنوز. نشست حسام یها لب یرو تیرضا لبخند

 .  بود خوب
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 "موجهه شهیهم دیسف  پرچم اما"

 

  و جا همه نه. ردی بگ دست به را فرمان درونش  طانیش جوانک بود داده اجازه

  یهواخور  داشت احساساتش. سخت و  نرم  زن نیا  یبرا و  نجا،یا.  همه یبرا

  نیا  ی تو. طور یخودمان یهواخور   نیا بود آمده خوش  مذاقش  به و. کرد یم

 دهیند یکردن نازک چشم پشت  و زیآم  قهر رفتار چیه دایو  از  فاصله، ماه کی

  نگاه همان ن، یوز یها تیمیصم  همان محترمانه، یها نرمش همان. بود

  یب. شد ینم چشم در چشم  و بود زانیگر. نبود همان شیها نگاه نه... .  ها

  بود نگاهش یتو  غمبار سکون جور کی . نداشت را  آخر یروزها آن ی قرار

 .  دشانیدزد  یم او از وستهیپ که

  یسخت میتصم  دایو  با ارتباطش نوع کردن یینها . بود  سرگشته هم خودش

  وقت هر که بود  کرده عادت. رفت یم باد بر  ستنیز  تنها ی ها یآزاد تمام. بود

  بعد و برود خواهد یم کجا قایدق نداند هم خودش و جاده  دل به بزند خواست

  هر... قشم بلوچستان، زاگرس، از  گرید بار ر،یکو از اوردیب  در سر بار کی

  نیا ی همه کردن قسمت. است تر  دنج و  تر نخورده دست و  تر  یبدو که جا

  یم چطور زن، ک ی هم آن گر،ید ی کس با فرارها ها، ییتنها ها، یبارگ کی

 .  بود گذشته خوش وهی ش نیهم با حال  به تا باشد؟  توانست

 سخت گزارش قانون   محکم عقل اما  کردن، قسمت سمت بود  دهیتاب دلش انگار

  او  که یکار آمدها؛ و  رفت ی همه یبرا  دادن پس جواب  یعنی زن. گرفت یم

 یکس شدن کیشر  یعنی مشترک یزندگ. بود کرده طالقه  سه شیپ  ها سال از

  خودش،  مال یها زمان  یرو چقدر که دانستند یم همه و.  زشیچ همه با

  یحت اش،  یشخص ل یوسا خوردنش، غذا سبک  اش، ییتنها  خلوت ی گوشه

  دیایب  زن کی نهایا  ی همه وسط  و. بود حساس شیها ملحفه و  سر ریز بالش

 . زنانه یها قهیسل آن  با. زدیبر هم به را ساله نیچند نظم  نیا  ی همه و

 .بودن مهمل  و زنانه افکار ر یدرگ وستهیپ. خواستن بچه یعنی زن

 .  نداشت مهمل افکار  دایو. دیکش خط  یکی نیا  یرو
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  شناخت؟  یم را  او چقدر مگر دانست؟  یم کجا  از. شد ینم  یراض عقلش باز

   بود؟  خوانده کتاب کی  مثل و بود کرده باز  گنجه کی   مثل را ذهنش مگر

 اگر.شد یم رید داشت. کرد نگاه  را ساعت. بزرگراه سمت دیچ یپ  اتوبان از

  دفتر یتو  که یز یچ ی  بهانه به کرج سمت کرد ینم کج  راه یشلوغ آن  یتو

  در طور نی ا  حاال  ند،یبب را دایو لحظه  چند  که نیا  یبرا فقط  هم آن داشت،

  بیع عقل.  نبود  دوستان و همکاران جمع  و  هیافتتاح دادن دست از شرف

  نقطه  از ات  یکار دادیرو نیتر مهم از  را  تو! زن هم ن یا:  زد بینه  شیجو

 . اندازد یم ات  یزندگ یها عطف

  پدر گور: زد لبخند جمع  خاطر  و دیکش لبش پشت را  اش اشاره انگشت

  نکته خودش نی ا! عطف ی  نقطه اما و!  تو یها زدن غر  و  یکار یدادهایرو

 . هیا

 

@kanalneynar 

 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

 

                یلیل_ بر_سالم#

 148_قسمت #

 

  ای  یرانیا ی  خواننده ی زده انیعص  یقی موس یصدا گرید. شده آرام  خانه

  از  پر  نکیس  یتو. است زیتم خانه.  دیآ  ینم یخارج  پرهراس یها آهنگ

  نامرتب و باز   یپتو. نمانده پا ری ز  وانی ل و استکان. ستین  زباله و  ظرف

 .  است  خودش ی جا  سر زیچ همه. نشده گلوله مبل گوشه

  همه. بودن خود  یسرجا  و نظم همه  نیا  از آورد یم چشم  به اشک  اریاخت یب

  اش  یشخص  اتاق  ی تو  دیبا حاال که ی دختر بجز  است خودش   یجا  سر زیچ

 .  بود یم اش  یپدر ی  خانه  یتو
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  ستیب از بعد"خودش  قول به. کند یزندگ ثمیم پسرش دوست با رفت بهناز

 ".کرد واگذار ثم یم به را هیافتتاح  افتخار سال، شش

 

  صورتش رفت، یم دست از یکی  یکی  که شیتنها دوست یها یپاک  یبرا

  شکست اما کرد را  خودش تالش ،ی دوست سال سه نیا تمام . شد اشک  سیخ

  یها تیجذاب  ی  همه. باخت روز مد  ی افهیق و  پیت خوش پسر  کی  به. خورد

 است  نیا تیواقع . باخت رنگ گری د یکی بودن مرد برابر در اش دوستانه

  ی  بهیغر نیا  و. بود  خواهند  شیرایپذ ها به یغر کند، شیرها خانواده که یکس

  ی ب کی با یخانگ هم از  اش یشاد  و  رایحم تلفن. بود زده کنارش  خطرناک

 داشت یسع که ی راه به  بهناز رفتن شده، عاشقش که خودش  از  جوانتر  اف

  کی گر،ید ودرشت زیر  یزهایچ و  ر، یاخ یها یفیبالتکل فتد،ین اتفاق  هرگز

  غرق بهناز و  رایحم  االن که دانست یم. بود انباشته دلش ی تو غم کپه

  میترح  شی برا او آنچه یبرا  هرگز ادیز احتمال به. اند ی خوشبخت احساس

  یانتخاب و است شانیزندگ روش  ی  ادامه نیا . کنند ینم  خرد هم تره گرفته

  هان، یآ و  ثمیم سال،  چند ای ماه چند گر،ید وقت چند.  اند کرده  آگاهانه که است

  دایپ  انیجر یزندگ دهند، یم گرید نفر  دو به  را شانیجا  را،یحم  ترک پارتنر

  الیل نیا  و. کند یم دایپ  امیالت گرید یعشق با یعشق شکست زخم  و کند یم

 یم تن  و دل لحظه، در ،ییایرو یها  مجنون یپ مدام عشق، حسرت در یها

 . کنند یم انبار زخم یرو  زخم و بازند

  نیا  به که یوقت  تا  نه. دیآ  ینم بر  او دست از یکار دوستش و  خواهرش  یبرا

  را  آنها گرانی د یبرا خوردن غصه که داند یم خوب.  اند دهینرس شهیاند

 .  م یانسان  هنوز م یبفهم که است یعالمت اما. کند ینم بخت خوش

 :کرد نگاه حسام آخر امکیپ به دوباره

 

 "موجهه شهیهم دیسف  پرچم اما"
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  م ینیب  یم را دیسف پرچم فقط ما دارد؟   خبر ها آدم  دل از یکس  چه:"کرد فکر و

  دنیرس مراد به نیب  است یکیبار مرز انتخاب، موقع. را آن پشت  مبهم تین نه

 .شدن چهی باز و
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                یلیل_ بر_سالم#

 149_قسمت #

 

  یم تهران سمت به  نیال آن نیماش سوار ماه، بهمن  لی اوا غروب کینزد

  تمام و . یفیشر  حسام لمیف  دو از یک ی شینما.  بود شینما شب امشب،. رفت

  جور فرصت ن،یا که دانست یم  زاه، یتو حاال و شد  یم حاضر که یمدت

 ... دل ته اما  بود آرام ظاهرا.  اش  یکار یفضا  در یفیشر: است دنید گرید

.  بود افتاده جوشش به جانی ه از دلش اما دیدرخش یم  شوق از  شیها چشم

 کرده ادعا شیپ  روز  چند نیهم که یمرد همکاران جمع  یتو رفت یم داشت

  یتو  یا   تازه ی مرحله نیا. است دیسف  اما دار منظور شان رابطه بود

  یفیشر توجهات ی چگونگ  و یی چرا به تر  یجد توانست یم و . بود ارتباطشان

  یانتخاب  نیا دانست  یم اما بود یراض  ،ی صعود روند ن یا از  دلش. کند فکر

  یفیشر شغل که یاجتماع و یمال یها تفاوت . برود شیپ دردسر یب که ستین

 در ها نیا همه اما.  کرد یم سخت را کار یکاف قدر به بود، کرده جادی ا نشانیب

  دایو.  بود چیه  ن،یتر یو پشت همواره یصدا  و  سر پر شغل نیا  خصلت برابر 

 کرده را  اش  یزندگ آرام . نداشت جنجال  و  جار و شدن دهید به  یازین هرگز

 . بود دهیرس ش یکارها به و بود

 در تاب. کرد نگاه بود، اش  یباران  دامن یتو هم، یرو که شیها دست به

  یفیشر با شیگذارها و گشت ضمن وقت، چند نیا داشت؟   را بودن دید معرض

 دوست هم. بود سخت امروز اما. بود آمده رونیب پرده پشت از  یحدود تا
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  و بخورند، زیچ  بزنند، حرف نند،یبب لم یف هم با باشد، کنارش یفیشر که داشت

  قضا  از که گرانید دار یمعن گاه  و کنجکاو یها نگاه  ری ز خواست ینم هم

  نفس  ها نیدورب ی ادآوری با. باشد  هستند، اش پرآوازه  شیب و کم همکاران

.  اتوبان  یتو روان نسبتا ک یتراف یرو  چرخاند چشم. کرد ریگ  اش نهی س یتو

 یم عکس  و زنند یم گپ محبوبشان هنرمندان با و  ندیآ  یم آدم هزاران

  یگاه و دیپلک ی م ذهنش یتو گرید  زیچ  کی.  انیم ان در یکی هم او .  اندازند

 تیمیصم. دید خواهد هم یگرید یزهایچ  امروز. کرد یم شوت سمتش یسنگ

  یجا  قبال و اند شده ف یتعر که ییها  رابطه او،   با یفیشر همکاران نیب یها

  که اوست  نیا و  رفتیپذ نخواهند رییتغ  که ییزهایچ.  اند کرده باز  را خودشان

 .  یفی شر نظر بودن شفاف صورت  در البته. باشد شانیرایپذ دیبا

 .  کرد ستیا واضح کامال سوال  کی  مقابل در یا  لحظه

 "شد؟  خواهد من همسر یفیشر"

  با. دردناک یدوراه نیا  یرو به بست چشم. گذاشت یناسازگار  یبنا  قلبش

  یپا به سال ده را  او  عادت، فقط یعنی داشتن؟  دوست ای بود عادت حسام

 بود؟  نشانده حسام

 بود؟  گرفته خود به عادت رنگ داشتن دوست ها سال نیا تمام

  که حاال . بود داشته نگه  خود مشترک  یزندگ ی  نهیگز تنها را او  دایو ها، سال

  حسام با دیبا بعد دانست ینم. کرد یم شرم خود از  د،یتپ  یم گرید جور دلش

  و مانده وفادار سال همه ن یا که او بگذارد؟  سرنوشتش  یکجا  را او. کند چه

  یمرد دنید یبرا داشت حاال بود، کرده سکوت ازدواج یها  هیتوص مقابل در

 داشت که یمرد. رفت یم بود، برده باال دیسف  پرچم یآت  ی قرارها  یبرا که

  انتظارش  به دروازه دم که بود یمدت او  و آمد  یم شیپ دلش یتو  مرز به مرز

 . بود نشسته

 د؟ ید یم او از  یگرید ی چهره امروز. دید یم او  از  یگر ید ی چهره  امروز

  و  شهرت و یفی شر و  بود طرف  کی  او  حاال . چ یه و یفی شر و بود  او  حاال تا

 .  گرید طرف اش  یکار ی ا یدن و دوستان و همکاران و طرفداران

  از فارغ دارد، ییجا ،یفیشر حسام یزندگ او، یزندگ  یتو ،یراست به اگر

 .  بزند محک را خودش تواند یم  امروز،  ، او  کنش
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  ورانداز  را نمایس ی نما و در سر. نمایس ی جلو دیرس بعد ساعت دو از  تر  شیب

  آن. بودند آمده هم نجایا. نمایس رفتند یم ادیز مامان با بودند، که بچه. کرد

  مرد، و  زن هنر، یاهال. بود ادیز تی جمع. نداشت  را لیشما و  شکل نیا موقع

  زیمتما هیبق  از  شانیظاهر شیآرا  و  پوشش نوع  از  اکثرا مسن، و  جوان

  دیکاو یم را  اطراف شیها چشم. کرد یم باز راه ها آدم  نیب از  آرام. بودند

.  بود مانده اکران به  ربع کی. حسام  لمیف  ی کننده پخش سالن از  یرد  یبرا

  کنارشان از. دید یم منتظر  مردم یگوها و گفت و  رفتار  و نگاه  در را جانیه

  نام دنیشن با .بود ها لم یف و  جشنواره مورد در اکثرا ها صحبت شد، یم رد که

  ی هیبق  ی برا کرد ز یت وگوش ستادی ا  کرد، دایپ  ییجا کنار همان یفیشر حسام

 :کرد یم ف یتعر داشت جانیه با  یجوان مرد. مطلب

  ن ینیبب. ترکونه یم بمب نیع. نداره حرف   کرکترش. لمیف   نیا  تو آسه یلیخ_

 . بودن شده عاشقش همه. گفتم  یک

 

  یم فایا  را ینقش چه  لمیف  نیا در یفی شر دانست ینم اصال که افتاد ادشی تازه

  یگو  و گفت ی حت ، یفیشر با دارید بدون مدت نیا. ستی چ لم یف داستان و کند

 . بود گذشته یتلفن

.  بروند باال سالن  به  م،ین  و هفت سانس لمیف  یبرا که کرد  اعالم نمایس یمتصد

 یحال در نشست یخانوادگ لژ  یتو. رفت باال ها پله از یآرام به تیجمع همراه

 .گشت یم حسام دنبال ار یاخت یب نگاهش که
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 سالنه سالنه یپوش  ژنده خواب کارتن. ابانیخ  کی  از یینما. شد کیتار سالن

  دایو قلب ضربان . کرد یم یط را  ابانیخ  طول ن،یدورب به پشت ده،یخم و

  کوچه یتو کرد دنبال  را  پوش ژنده مرد نیدورب. گرفت سرعت اش نهی س یتو

  سر و آمد رونی ب کلفت گردن کی. زد را  یا  خانه  در. چیپ  در چیپ  کیبار یها

  پوش ژنده مرد درخواست. دیکش  رخ  به یطلبکار  با را  ستبرش ی  نهیس و

  پوش ژنده قلدر، مرد ناگهان و. شد گم  موتور  ک ی یصدا  و  سر پر  عبور یتو

 و درشت ،ی فیشر حسام  نام. شی پهلو  به دیکوب لگد  با  و  نیزم داد هل را

 . شد ظاهر پوش ژنده  صورت کنار نه،یزم  پس ی رو  خط  خوش

  پوش خوش یفیشر حسام همان  ،یعمل پوش ژنده نی ا بود دهیفهم قبل از

 . است

  لجن در شدنش غرق  دار، خانواده مرد ک ی سقوط یتماشا  لم،یف طول  تمام

  طرف بودنش یفی شر حسام طرف،  کی ش،یها داشته تمام  یفنا  و ادیاعت

 .بود داده آزارش گر،ید

  ختهیر  هم به را  حالش  لمیف داستان اریبس یتلخ شد، روشن دوباره سالن یوقت

  مواد ی ادا ،یف یشر حسام یها خوردن کتک یتماشا کرد یم حس  اما. بود

 . کرده خرابش ها ی خوار آن تمام و شیها دنیکش
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  یتو را شیها دست. رفت یم جلو  خروج در سمت به رو تیجمع انیم آهسته

  که یر یتصو به داشت. دییپا یم را  شیها کفش نوک و بود  کرده شیها بیج

  نیا از شد یم  سوزن سوزن پوستش. کرد یم فکر بود  پررنگ   یلیخ ش یبرا

  اتیمقتض. بود افتاده ادشی به تازه او البته، نبود یمخف ز یچ. تازه ی جلوه

  کند یم جابیا شغلش که بود کرده  فراموش. بود برده اد ی از را او یگریباز
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  ای دزد ،یمنج ای قاتل گدا، ای شاهزاده دلبر، ای وید. باشد یشکل در بار هر

 .والی ه کی دیشا س،یپل

  تا که یکس یتماشا. کرد یم شرم. دی ترس یم ییها چهره  نیچن  به انتساب از

 آن زدن سر.  انداخت خش  را دلش ، یظاهر نیچن  در بود،  وصل او  به یحد

  اعتراف . بود  سخت شد، یم پررنگ داشت ذهنش یتو  که یکس از رفتارها

 .  خواهد یم هیحاش  یب ی دغدغه  یب  ی رفته شسته آدم کی که کرد

  به  تا اما. بود نشده گرید کس چیه  ای یفی شر پول ای ظاهر  ریدرگ وقت چیه

  دنید زهر. بود  نگرفته قرار او یرونیب  ی  وجهه  مقابل در یجد  طور نیا  حال

 . بود زدوده کامش  از  را داستان یتلخ نقش،  ن یا در یفیشر

 . بود یفی شر. شد بلند زنگش  یصدا  و خورد تکان  فشیک  یتو لیموبا

 

 سالم _

 

 ؟ ییکجا سالم،

 

 .کند پنهان را  اش یکالفگ داشت یسع بود معلوم

 

 . رون یب امیم دارم. نمامیس تو من_

 

  ام  اس جواب گشتم؟ دنبالت همه نی ا  یبود  نجای ا تو ؟ "محاق" ؟ یسالن تو_

 ؟ یدینم چرا   استو

 

 .نشدم متوجه ن؟ ی داد اس  ام اس عه_

 

 . رونیب  داد را اش کالفه نفس  یفیشر
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  زنگ بار چند  قبلش.  بزنم زنگ تونستم ینم لم یف وسط.  ییهزارتا هی بله،_

  چرا؟  یدینم جواب. زدم

 

 . نشدم متوجه خوام یم عذر ؟ یجد_

 

 .درآورده را حرصش  بفهمد توانست یم. کرد سکوت لحظه  چند

 

   شما؟   ینداشت قرار من با_

 

 .  گرفت اش خنده

 

 ؟ ینزد زنگ  هی  چرا خودت ؟ یخند یم_

 

 . دینرس فکرم  به... زنگ؟ _

 

 . کرد سکوت لحظه  چند دوباره

 

 .  طرفت امیم من. نمایس  داخل برگرد  ورود در از. نشو خارج  سالن از_ 

 

 :گفت لب ریز

 

 . باشه_
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  خروج صف  از  را  خود. کند یمخف لبش گرفتن  گاز با  را اش  خنده کرد یسع و

 . یورود در سمت رفت. دیکش رونیب

 

 . خانوم  سمته نیازا   خروج_

 

 : گفت مشکوکش نگاه به رو  آرام و شد کینزد سالن انتطامات مامور به

 

 . منتظرمن سالن رونی ب. هستم لمیف یهنرمندا از یکی همراه_

 

 :گفت بسته گارد همان با مرد

 

 .نکرده هماهنگ من با یکس_

 

 . دیکن صحبت خودشون با_

 

 :زد  تماس ی دگمه یرو

 

 . یگوش. بشن مطمئن خوان یم سالن مامور ؟ یفیشر یآقا_

 

 . بود لبش ی رو یلبخند  حاال که مرد سمت گرفت را لیموبا
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 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

 

                یلیل_ بر_سالم#

 152_قسمت #

 

 .بهش بده باشه_

 

 : گفت خندان صورت  و تواضع  با و گرفت  را یگوش مرد 

 

  روچشم، بله بله...  میمخلص... شما  قربون... میچاکر ؟ یف ی شر آقا الو؟  الو؟ _

 ...  ییآقا یلیخ...  حتما حتما

 

 . داد دا یو ل یتحو احترام  با  را یگوش

 

 . دییبفرما. شرمنده فمونه،یوظ ما.  خانوم دیبخش یم_

 

 البته بله_

 

  لبخند با. بود ها پله از آمدنن ییپا حال  در حسام آمد، رونیب که سالن در از

 . بود شده سرحال. کرد نگاه

 .  برد  باال ابرو کی  لبخند همراه حسام

 

 ل؟ یسه ی ستاره احوال_
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 .دیخند دایو

 

 .داره هم خنده گذاشتن  کار سر! بخند بعله_

 

 .  رفتند باال نمایس شاپ کافه سمت  به را ها پله و  دایو پشت کرد حائل دست

 

 .  بزنم زنگ فتادین ادمی چرا   دونم ینم. یف یشر ی آقا دیببخش_

 

 :گفت طنز  به روبرو به رهی خ یفیشر

 

 .ما نه ییشما یتیسلبر_

 

  یپشت یرو  یفیشر رهام. رو روبه سمت چرخاند صورت.  دیخند دوباره دایو

 یم نگاهش پوزخند  با ،یشکارچ  کی  مثل و بود شده خم  مجاورش یصندل

 .کرد

  یجوان دختر متوجه تازه شدند  یم که تر  کینزد. کرد جمع را اش خنده

 . دایو  ی رو رفت یم حسام  از نگاهش  و دیخند ی م دختر .شد کنارش

 .  کرد بلند را  خودش نیسنگ هم  رهام. شد بلند جا از دایو یقدم دو_یکی

 

 ام یت خواهرم_

 

                یلیل_ بر_سالم#

@Vip_Roman



 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  362 صفحه  _____________________________________________________________________________

 153_قسمت #

 

 .  رهام به کرد رو  دایو. کردند بش و خوش  و دادند دست هم با خلق  خوش

 

 ن؟ یهست خوب شما؟  احوال .  ی فیشر یآقا سالم-

 

 :کرد بار تکه رهام

 

 . نی بهتر شما. یمرس_

 

  لحن  نیا  از داشت تعجب نگاهش  یتو . برادرش سمت  چرخاند سر  زیر امیت

  با را  آدم نیا خصومت  آورد ینم در سر. گرفت دهینشن اما  دایو . او  زدن حرف

  ی  رهیخ نگاه لحظه کی. بود ساده و  کوتاه واقعا حسام با  او معاشرت. خودش

 .کرد شکار را رهام به حسام

 

 . خوشحالم  دنتونید از بله_

 

 . دیپرس او به رو دا یو .زد لبخند امیت

 

 هستن؟ خوب پدر و مادر_

 

 . کرد استقبال امیت

 

 .نهیبب  حسامو  لمیف ادیب داشت  دوست مامان. خوبن  بله! جانم یا_
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  یرو گذاشت دست. دیدرخش یم  افتخار نگاهش  یتو.  حسام سمت کرد رو

 .نهیس

 

  االنم . داشت کاراشو ی همه هید یو  ید موقعا  اون. حسامه یکارا عااشق_

 .  تاپش لپ تو

 

 .  بست چشم

 

 .  نهی ب یم یه رو هممه_

 

 یها تیحساس  از مقدمه یب  جور نی ا بود؟  فی خف  ییآرا  صف  جور  کی نها یا

  گفتن؟  حسام مادر

 . دیخند. کرد رونیب ذهن از  را  ینی بدب نیا

 

 . ینی تریقو یکن یم حس آدمه پشت  تاشونیحما یوقت. ان فرشته مادرا_

 

 ....  اگزکت_

 

 .  دیچرخ هم حسام و رهام  یرو نگاهش  صحبت، ضمن

  باال نهیس و  سر. بود کرده فیک حسام  و کرد یم نگاهش نادرست دل رهام

  به دشیجد کشف از  ییرونما ی تو انگار . امیت سمت انداخت نگاه و بود داده

 .باشد دهیرس تیموفق

 . زیم یرو شد داخم یو  طرف به مشتاق، ام، یت. زیم  پشت نشستند یهمگ
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  براتون مخصوص یجا.  میگشت دنبالتون یلیخ ما. نیدید  لمویف هم شما پس_

 . میبود کرده ویس
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 .  گذاشتم منتظرتون دیببخش. دمید بله_

 

 : گفت باز یرو  با  طور همان امیت

 

 .  میهم با  که حاال .نداره یاشکال نه نه_

 

.  خواباند گرید ی پا یرو  را شیپا ک ی و  انداخت  دایو یصندل  پشت را دستش

 :داد ادامه

 

 . نیدید چطور  و لم یف نم یبب دیبگ حاال_

 

 .  زد یم حرف هم آزادش دست با

 :داد تکان سر و  زد یلبخند دایو
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 . خوب  یلیخ شهیهم مثل که هم یف یشر ی آقا ی باز. بود  یساخت خوشلمیف_ 

 

 . حسام مثل. داد باال یحساب  را ش یابرو   یتا  کی امیت

  با. شد دخترانه یلیخ  کهوی. گذاشت اش  چانه ریز دست  و جلو سمت شد خم

 :گفت نما دندان یلبخند

 

 ...گهید که حسام_

 

 . تینها یب یمعن به داد تکان سر

 

 اومد؟  خوشت ؟ یچ  موضوعش از_

 

 : گفت و داد تکان تند  را دستش مچ و  یصندل یپشت به  داد هیتک بالفاصله و

 

 .  کنم ی نم حال  یلیفام با من جون دایو  ببخش_

 

 .داد تکان سر داشت صورت  یرو همچنان  که یلبخند با دایو_ 

 

 . زم یعز باش راحت_

 

 . زد یم حرف  برادرش با داشت که حسام به کرد نگاه امیت
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 . هستن منم یدوستا حسام یدوستا_

 

 .بود نیهم هم رهام نظر کاش. دیخند دایو

 

 .  خوبه یلیخ_

 

 .  نداشت حرف  کافه تو کارت! یراست_

 

 . دیکش صاف خط  ک ی فضا یتو دست با  باز و دیکش بسته چشم با  را حرف

 

 .  متفاوته زیچ  هی. شدم ز یسورپرا  بیعج دمید یوقت_

 

  دوستم و من کار  البته. یهست یراض  قدر  نیا که خوشحالم زمیعز یمرس_

 . اجرا  یها بچه وبود

 

 . هوا سر یتو زد  آزادش دست با امیت

  شونییاجرا که  یموضوعات اون ندارم شک  یول. نکنه درد  اونام دست آره_

 . بوده تو  فکر یکرد

  باال ابرو   یتا کی  دوباره و.  اش  قهیشق به  زد فیطر  ی ضربه تا دو انگشت با

 :گفت ز یآم غرور لبخند با یصندل به داده هیتک و فرستاد

 

 . شناسم آدم من_

 

 : گفت و دیخند دایو
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 .  بوده یگروه کار تینها  در یول. بود طور  نیا  بایتقر. یمرس_ 

 

 :گفت متفکر صورت  با دایو دی تاک به  توجه یب امیت

 .  بوده حسام کسیف هات دهیا که نیا ه؟ ی چ یدون یم بیعج_

 

. کرد یم نگاهشان انداخته  باال یابرو   با رهام. ها آن سمت برگشت یفیشر

  و  بم ی صدا آن با. باشد دهینشن که بود بیعج. دهیشن  را ام یت حرف بود معلوم

 . باال تن

 

  با رهام. کرد دییتا و داد تکان سر آرام  بار چند  لبخند، با  دایو  به رو حسام

 : گفت پوزخند همان

 

 . هستن  جادو  و  سحر کار تو یول خانم  احتماال_

 

 : داد جواب و  کرد او  یها چشم به یحالت  یب نگاه دایو

 

  جناب س، تجربه حاصل ها دهنده سفارش  ی قهیسل و   ها خواسته حدس_

 . یفیشر

 . رسد ینم  ییجا  به کشته را ادم  نیا پدر  کجا و یک کند یم فکر  چه هر و

 با . نشانیب  گرد ز یم یرو خواباند یرام ساعدها و شود یم خم هم حسام

  پشت خونسرد  ی فلز ی قوط یها وهی م آب ون یدکوراس یرو  نگاهش  چرخش

 : دیآ یم در دایو

 ن؟ یخور یم یچ ها بچه. یجانیه هوش گنیم بهش  نو یا_ 
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  همان به. رقصد  یم مینس ی تو دارد که  ستییطال گندمزار  کی حاال  دایو  وجود

 . آرامش و درخشش

  پشت یها بچه یبرا کرد بلند دست.  ردیگ یم دهینشن را  حرف  ن یا  اما رهام

 . خوان شیپ

  یباحظ. سمتشان آمد ی کاربن یدوز ی مغز دیسف فرم راهنیپ  با جوان   پسر کی

  باز و رهام به حسام  از نگاه ییجابجا  با و  حسام به داد رخ یمیصم و آشنا

 :داد تکان سر حسام

 

  جانم؟ _

 

  داد رمز با  را کارتش بعد. بدهند سفارش کدام هر که خواست ها بچه از حسام

 . جوانک به

 

 بودند، کرده درخواست  کدام هر که یمخلفات و قهوه و ک یک و  وهیآبم یایبقا

  فنجان و دهیکش درهم چهره  اول، جرعه همان با رهام . بود  زیم یرو

 .  بایتقر بود دهیکوب ینعلبک  یرو را شیاسپرسو
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 ه؟ یپاشو  آب ای س قهوه_

 

 : شیبرا دیکش هم در ابرو  حسام

 

 . ضمنا میخور  یم میدار . یپسند  ینم رو جا   چیه ی  قهوه تو_

 

 .بود کرده نگاهش  اخمو رهام،

 

 .یباش داده دهیعق ر ییتغ  که نیا مگه. یدیپسند ینم هم تو_

 

 : گفت امیت

 

 . هام کن مراعات مهمون یجلو_

 

 .  میمهمون نجایا هممون ما_

 

 . کرد دایو  به رو  و  چرخاند  چشم امیت

 

 اومد؟  خوشت لمیف  از.  ینگفت خب،_

 

  بهانه گرید بحث ک ی یبرا  خواست ینم. کردند یم نگاهش رهام و حسام

  کی  پشت را اش   یشخص نظر . ندازدیب  آتشش ی تو جرقه و بدهد رهام دست

 . کرد پنهان یکل نظر
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  به نه  حاال البته.  دنیمف هم یلیخ بودن جذاب نیع در یاجتماع موضوعات_

 . یتلخ نیا

 

  سر ینشست یم زنت با و  یدیخر  یم گل دسته هی آخرش دیبا! حسام آره_

 . ندارن  رش یپذ یهنر تم واسه عامه،. عقد سفره

 

 خانواده  یجلو  و شود مسلط خودش به  تا انداخت نییپا  چشم  لحظه چند دایو

 . ندهد  رهام به یتند جواب

 

 .  داره هم یمحدود و خاص تماشاگر خاص، لمیف. درسته_

 

  کی  و انداخته  نییپا  چشم خشم  از حسام  اما کرد یم نگاهش سپاسگزار امیت

 :گفت  آرام و امیت سمت کرد کج سر ز یر. بود داده هوا را ابرو لنگه

 

 ؟ یریم یک تو_ 

 

 :رهام به  کرد رو امیت

 

 .باشم ششیپ  نداره، حال  یکم مامان ؟ یرسون  یم منو جان رهام_
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  هیتک شیها ران به را شیها دست. انداخت حسام به یخونسرد نگاه رهام

  لب یرو ثیخب   یلبخند آورد باال که  را سرش. ستادیا و  شد خم  جلو به داد،

 .داشت

 

 . حسام سمت  کرد دراز دست

 

 .حسام_

 

 یم کنترل  را خودش داشت کنار، به  اخمش.  دستش یتو گذاشت دست حسام

 . کرد

 

 . باش مراقب. سالمت به_

 

 .کرد نگاه چشمش یتو  مسخره، کج لبخند همان با رهام

 

 .  هم تو_

 

 .داد تکان و فشرد محکم را دستش

  رو نیسنگ رهام.  شد جدا هم از شانیها دست. ستادیا  او دست یاتکا با حسام

 .بود آمده شیها لب ی رو یتینارضا   کی ی انحنا طرح  حاال. دایو به کرد
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 .  خانم سرکار_

 

 .نیسنگ. سرد.  یرسم: کرد خم سر

 .  زد لبخند تاسف  سر از دایو

 

 .  سالمت به_

 

 ها شانه  طرف دو را شانیها  صورت  و گرفتند را  هم یها شانه امیت با

 .  چرخاندند

 

 . زمیعز شدم خوشحال دنتید از یلیخ_

 

 . نمتیبب بازم. عشقم شتریب یلیخ من_

 

 . بود لبخند کی  دایو  جواب

 

 . برسون سالم مادر و پدر به_

 

  و  زد کنار را کت یها گوشه عیسر. کرد پشت.  رفت باال رهام  یابرو  یتا کی

 .کرد کمر بند را شیها دست

 :گفت بلند و حسام  به کرد رو

 

 . ینکرد شرکت که امشبو  ی  مصاحبه ی جلسه_
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 .  دایو سمت کرد پرت حوصله یب نگاه م ین کی

 

 دستت از یلی خ مشتاق. نده دستش از  یبعد  لمیف اکران بعده  فردا پس _... 

 . شد یشاک

 

 . انداخت باال  چانه توجه یب حسام

 

 . هیکاف رفتن ها بچه . ستین یمورد_

 

 :حسام  کتف  به زد شصت با

 

 . ان یخر  چه  ها بچه.  ییتو  اول رل من داداش_

 

 .رفت  غره چشم حسام

 

 . برسون و امیت_

 

  ابراز  و گرفتند یسلف و آمدند جانی ه با نفر چند.  گرفتند  جا زیم پشت دوباره

 دوباره و برگردد دا یو صورت به رنگ که بود  یخوب فرصت. کردند احساسات

 .خانه برگردد داشت دوست. الیژ  ی  خانه برود نداشت حوصله. شود محکم

 .  دایو  به کرد رو. شد خلوت  حسام سر باالخره

 

 م؟ یبر_
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 .داد تکان  سر تعارف  یب دایو

 

 :کرد پیتا  مختصر  حسام رفتن، نیح در

 

 " باش یعوض کمتر"
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 .  ستادیا آپارتمان در ی رو روبه

 

   .ممنونم_

 

 .داد تکان سر  لش،یسب و  شیر ر یز نرم  لبخند کی با

 

 . خواهش_

 

 : داد نهاد شیپ  دلسوزانه شدن، ادهی پ ی آماده و  بود گرفته را فشیک ی دسته
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 براتون؟  ارمیب ی زی چ یی یدنینوش_

 

  همان.  بود امدهین بدش  انگار اما حسام.  رید یکم اما. شد مانیپش بالفاصله

  یایآس یها  دندان  به را زبانش نوک . کرد معطل لبخند با او،   به رو طور

 .  دیچرخ یم ساختمان ینما  یرو نگاهش. دیکش شیباال

 

 .  گرم ز یچ هی .آره_

 

  .شد یم تر  یطوالن در ی جلو  او  توقف و برد یم زمان گرم یدنینوش! بدتر چه

 :گفت و کرد دییتا  سر با ناچار

 

 .امیم زود. ستین  امکانش منزل که نیبخش یم_

 

 .داد تکان موافقت یرو  از  یسر لبخند با حسام

 . کرد بش یتعق حسام نگاه ببندد، سرش پشت  را ساختمان در تا و شد ادهیپ  دایو

  ی تو  و باال رفت عیسر آمد؟  زبانش به  کجا از  نهاد شی پ ن یا. بود وقت رید

  نوش دم سهیک  دو و وان یل دو. زد برق به مهین آب با  را یکتر  آشپزخانه

  هم کیک کوچک  ی  بسته دو . ینیس یتو  گذاشت ی چوب دسته نبات دو با  یفور

  تا دو . نفره تک  قهوه بلند یها بسته به افتاد چشمش. برداشت نتی کاب یتو  از

  گاز را لبش. کرد نگاه را  ینیس. ماند جوش آب منتظر . ها نبات کنار گذاشت

 .  گرفت

 !" یخوراک همه نیا شد ی باز خاله مثل"

 

  دایو جواب در. دی رس الیژ  از  امیپ کی  لش یموبا یرو. گذاشت کنار را  ها قهوه

 : بود نوشته  خانه، گردد یم  بر بود داده خبر که
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 . " باش خودت مواظب جون یآبج باشه"

 

 :گری د امیپ  کی بالفاصله

 

 ."برسون مارم سالم"

 

 . زن چشمک صورتک ک ی وکنارش

 دلش بود گفته و  بود داده رد جواب اش  یهمراه درخواست به ال یژ. زد لبخند

  تنها هم را مهسا و  نمایس دیایب  او است کار شب محمود  که یحال در دیآ ینم

 . کنند خلوت دو  آن تا آورده بهانه خواهرش بود دهیفهم  دا یو اما. بگذارد

 .  نشاند لبش ی گوشه تلخ  لبخند حسام  برادر یها متلک ادی

 

  دارن ما یتفاوتا لی دال. رهیبگ پا ستین  قرار یز یچ. جون الیژ نداره دهیفا"

 ."کنه  یم یادآوری داره  مدام برادرشم نویا.  کنن یم بلند سر

 

  را ها قهوه برگشت.  برود خواست. ینیس یتو گذاشت را جوش  آب یکتر

 . انداخت ینی س یتو دوباره

 یکس حسام نیماش به دنیرس تا کرد یم دعا آمد، یم رونیب که آپارتمان از

 یم ی خروج در  و  اطیحسمت به عجله با داشت ی وقت نگیپارک ی تو.  ندشینب

  که نوجوان یها دخترک  هیشب. حرکت  نیا از دیکش خجالت  لحظه کی رفت،

  نبود؟  کنند، یم یعاشقانگ دزدانه

  گر شرم از  صورتش کرد حس کند؟  یم یعاشقانگ دارد االن ؟ یعاشقانگ

 .شد مانیپش. کرد نگاه مانیپ  پرو ین ی س به ناراحت. ستادی ا  شیجا  سر. گرفته

  . کرده پر ی خوراک  ی نیس شیبرا  ذوق با  که بود معلوم خوب
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  کار نیا از  خجالت. بود شده زهرش . بارآهسته نی ا. کرد حرکت ناچار

 . را  کامش بود کرده  زهر نامتناسب،

  داخل از  را در حسام.  لی اتومب سمت رفت معذب. بست سرش پشت را در

 . گرفت او  از  را ینیس  و کرد دراز دست خندان.  کرد باز ش یبرا

 

 !یکرد چه_

 

 یموها زده خجالت او،  به کردن نگاه بدون  دایو. دیدرخش یم شیها چشم

  را لیاتومب  حسام.  گرفت حسام  از  را ی نیس .دیکش داخل  به  دوباره را شال داخل

 .کرد روشن

 

 .  کنم پارک بگو  دنج یجا هی_

 

  اش  ییراهنما ، یباز  موشک میقا نی ا از  زده شرم و دزدانه نگاه همان با دایو

  داشت باز یفضا که یفرع  کی یتو . بروند رونیب کوچه یانتها  از تا کرد

 . شدند متوقف

  گرفته دستش ی تو  ننگ  ی لکه کی   مثل را  ینی س. دایو سمت برگشت حسام

 .  دیبار  یم یناراحت اش  چهره  از  و بود

 

 .که نداره  یناراحت همه نیا منو،  یکرد دعوت هی  ی اند و  نود از بعد_

 

 . زدیبر جوش  آب ها وانیل یتو تا  کرد بلند را یکتر

 

 . یند تکون دستتو_

 

@Vip_Roman



 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  378 صفحه  _____________________________________________________________________________

 . وسط کنسول  یرو  گذاشت را یکتر و  کرد پر  را ها وانیل

 

 ؟ یآورد یچ  نمیبب خب_

 

 .کرد نگاه یکم

 

  ه؟ یچ...  نوش دم... امم_

 

 .  خواند را  کوچک پاکت یرو

 

 ؟ یآورد هم یفور قهوه...   مو؟ یل به_

 

 . بود شده باز  یحساب خلقش. تیرضا با تماما. کرد نگاه هم را  قهوه
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  و کرد پاره بیار  را  بسته سر. برداشت ها قهوه از   یکی با  را وانش یل

 .  وانی ل یتو کرد یخال  را  شیمحتو
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 .کسر تیکدبانوگر از نمره هی نو؟ ی ا بزنم  هم یچ با_

 

  شیپ  لبخند با  و  الیخ یب. بدهد ادامه یشرمندگ به نخواست نیاز شتریب  دایو

 :داد نهاد

 

 . هییصحرا شاپ یکاف. دیبزن هم نبات نیهم با_

 

  عیسر را شده آب یکم نبات و زد هم را  اش  قهوه برداشت را  نبات حسام

 .  ینیس یتو گذاشت

 

 . کردم پاس  و واحد نیا_

 

 .  کرد فرو  وانشیل داخل را  نوش دم

 

 . البته یناپلئون_

 

 .  دیخند  صدا  یب دایو

 

 . بردند لب به را  شانیها وانیل هم، به لیمتما یکم دو هر

 

  اون...  و. سخت برات  و بود دور راه که دونم یم. یاومد امشب که ممنون_

 .  نرفت شیپ خواستم  یم که هم طور
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 که دیرس جهی نت ن یا به درجا یول بوده خوب یلیخ که دیبگو خواست دایو

  را  یزیچ دید ینم  یازین . رهام رفتار از  هم آن. بود نبرده لذت لمیف از . نبوده

 .  کند جعل

 

 .داره ییآشنا حس باهاش آدم که ییاونا   از. هیگرم دختر خواهرتون_

 

 . زد لبخند ت یرضا با.  بود داشته نگه دستش دو نیب  را قهوه  وانیل حسام

 

  هیبزرگ یلیخ نعمت  دوشون هر وجود.  مادرم با کسیف. هی نجور یا  امیت... آره_

 .  برام

 

 .باشن سالمت_

 

 ؟ یدار خواهر دونم،ینم...  و توهم مادر. ممنون_

 

 . زد چرخ ل، یاتومب  از رونی ب رو،  روبه نگاهش

 

 . رفته ایدن از مامان اما. تا دو بله_

 

 .حسام به کرد نگاه

 

 .طور  نیهم هم بابا_ 

 

 .  افتاد  گره تاثر از حسام  یابروها نیب
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 . باشه شاد روحشون. متاسفم یلیخ_

 

  و  خانواده  از  زی چ چ یه هنوز ،ییآشنا ماه هفت از بعد کرد فکر خود  با و

 . داند ینم دایو یزندگ

 . کرد تشکر دایو

 

 .  بودم گرفتار یلیخ مدت نیا من_

 . افتاد ر یتاخ یه داشتم باهات ی کار هی. نمتیبب ادیز نشد . افتاد فاصله

 

 ؟ یکار چه_

 

  خونه ا یب م،یکن هماهنگ اسفند ل یاوا.  یبد  یراتییتغ هی خوام یم خونه یتو_

 .کرد شه یم کار چه  نیبب  بگم خوامو  یم  که ییزا یچ.  نیبب  رو

 

 .  کرد قبول  دایو

 

 . باشه پروژه ن یا تو دوستت  اون  خوام  ینم اما_

 

 . کرد نگاهش  متعجب دایو

 

 .  نیلیما طور   نیا اگر باشه،_
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 :داد ادامه و کرد یمکث

 

 . کرده رییتغ  سکونتش  شهر اصال ستین  نجای ا بهناز_

 

 .بود  خانه  هم شیک یتو  پسرش دوست با

 

 . ششیپ  یبر  یتون یم مسافرت ی واسه. خوبه_

 

 : گفت مردد

 

 ... برم  بتونم من که ستین ییجا_

 

 . پراند ذهن از را فکر ن یا و داد تکان سر

 

 نیماش با افتادم  مینوجوون و یبچگ دوران یسفرا ادی مسافرت، ن یگفت_...

  خوردن مشغول مدت تموم. دیرس یم بهمون یحساب  راه  یتو مامان. بابا

 . افتادم موقعا اون ادی  ایخوراک  نیا  با االن.  میبود
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 . کرد دییتا سر با  آرام  و آشنا  ینوستالژ نی ا  به زد لبخند حسام

 

 .  یگذاشت کنار زویچ همه انگار اما_

 

  آن  از بعد. گفت یم راست. نشست دا یو لب ی گوشه افسوس   پر لبخند کی

  رفته یکار یسفرها فقط سال، ده نی ا  یتو  حسام، از بعد تصادفشان، و سفر

 .  کرد ینم  تجاوز دست کی  انگشتان از  که. بود

 

 . دیریم سفر ادیز انگار اما شما_

 

 کرد مزه را  لبش صبر  سر. خورد اش قهوه از  یا  جرعه داد باال ابرو  یتا کی

 : داد جواب و

 

.  هیگرد عتیطب ییجورا هی. رنیم همه  که معمول یسفرا اون  از نه  اما... آره_

  هو ی ها بچه با یگاه. شده شناخته کمتر یفضاها تو  کنم ی م گور و  گم خودمو

 جمع. سمت اون  یها کوه سمت خراسان، شمال م یبر فردا م یریگ یم میتصم

  و چادر  تو اکثرا. میعتیطب  تو ساعت هشت و  چهل هی نیماش با  میریم میکن یم

  یآدما ،بکر  یفضاها تو . رمی گ یم عکس. میگذرون یم خواب سهیک با

  به صادقانه و شناسن ینم منو که کنم یم اختالط ییکسا  با.  نمیب  یم نالی اورژ

 .  قشنگه و ساده اشونیدن . خندن یم روم

 

  یم باز  نطقش ار یاخت یب دا یو کنار. بود نزده حرف همه نیا  یکس با  بایتقر

 .  گرفت یم گذاشتنش  سر به سر و یشوخ مود. شد

  آورد  خاطر به تازه شد، رها تخت  یرو ریدلپذ یخستگ  کی  با دا یو یوقت و

 . بشود باز یف یشر حسام آپارتمان به  شیپا است  قرار
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  به برسند تا  دیکش طول. بود ونیز یتلو  از هیاختتام مراسم یتماشا حال در

 .  نبود دوم نقش ینامزدها یتو  حسام نام.  اول و  دوم نقش ینامزدها

 به دیرس نوبت. شد اعالم هم اش برنده  سپس و زن  اول نقش ینامزدها

  . بود یفی شر حسام نفر،  پنج از  نام  نیآخر. مرد  اول نقش ینامزدها

  ینم بر ونی زیتلو  از چشم .زد یم  طبل  اش نهی س یتو زده  جانیه دایو قلب

 .گرداند یبرم و  جو لب برد  یم تشنه را همه  داشت یمجر. داشت

 

 ... به ردیگ ی م تعلق مرد اول نقش نیبلور مرغیس_

 

 . ها یتماشاچ یرو کرد مکث خنده با

  بلند یمجر ادیفر باالخره. داد یم تکان سر  و دیخند یم. کرد توقف  هیثان چند

 : شد

 

 " محاق" لمیف ی برا  یفیشر حسام_

 

  و. دیخند یم  اش  چهره ی همه با . زدن کف به کرد شروع اریاخت  یب دایو

  بلند قهی راهنیپ با بود کرده تن اهی س شلوار کت حسام. دیبلع  یم را  ریتصاو
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  ییها گام با. بود اش  قهی ی تو کرم دار  طرح گردن دستمال ک ی. رهیت یشمی

  گرفت معروف یها کارگردان از یکی دست از  را مرغیس.  سن ی رو رفت بلند

  یتو مرغیس با. داد دست بودند ستادهیا  سن یرو که یمردان ف یرد با و

  میتقد را مرغیس  و کرد تشکر اش  یکار  گروه از. گو بلند پشت رفت آغوشش

 : اش خانواده به کرد

 

 .  گذاشتن من ی رو ر ینظ یب یآثار  که میزندگ زنان  تنها  مشخصا ... و_

 

  یقو  یحس .زد رونیب سرش از  و  گرفت موج  دایو بدن یتو  سرما هیال کی

  یم نییپا و باال بلند،  ییها نفس با  اش نهیس. هاست آن از یکی که گفت یم

  را خودش یفور. دینکش طول شتری ب  یلحظات وآرامشش  غرور پر لبخند .شد

 :کرد محکوم

 

  با  اونو  ی رابطه مگه تو ؟ ی گ یم نویا یمدرک چه با. نگو مزخرف_

 ست؟ ین شیزندگ ی تو ی زن یمطمئن کجا از  .گهید یزنا با ؟ یدید همکاراش

 

  برشان و دور  یزن چیه شد، منتظر چه  هر لم،یف یتماشا  از بعد شب، آن

  و ندی بب بود  گذاشته قرار خودش  شیپ  دایو. یدوست نه ی گریباز نه. امدین

  با  که حاال تا . بود  مهم یلیخ  شیبرا هم حسام برخورد . بسنجد را  خود  تحمل

  اجازه هم کافه  یدخترها به .بود کرده برخورد نیسنگ و  محترمانه طرفدارها

  یها زن اما .بودند بچه دختر تا چند  فقط   چشمش یتو  و  داد ینم یشرو یپ ی

  بیعج نبود؟   حسام یزندگ  یتو یزن  چیه واقعا. دانست ینم را  نیا ... گرید

  نبوده اش یزندگ در یزن حاال تا مجرد ی ساله شش و چهل  مرد کی ست؟ ین

  بود؟  نشده اش  یپاپ و نداشت کشش او به ی زن چیه کنار، به خودش باشد؟ 

 نشان تیحساس طور  ن یا او  به نسبت  رهام چرا بود، دیسف  قدر نیا  اوضاع اگر

   داد؟  یم
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  مراسم پخش. دیبگو  کیتبر و بزند  زنگ حسام  به تواند یم یک دانست ینم

 باشد، نطور یا هم ها آن  یبرا که را  نیا  اما .بود دهیرس ان یپا به  ونیزیتلو  از

  ای.  لمشیف گروه با  گو  و گفت گرم ای باشد،  مصاحبه مشغول دیشا .نداشت خبر

  یرو  حسام ی شماره و بود دستش  ی تو یگوش. دانست  ینم. گرید فاتیتشر

  خانم  یقنار شهبال، آواز یصدا. چرخاند  اطراف به  را نگاهش . صفحه

  منتظر حسام کرد یم احساس .شد  بلند بسته یها پنجره پشت از ،یقهرمان

 . سبز ی  رهیدا ی رو رفت انگشتش . اوست تماس

 

 ... دایو_

 

  ی همهمه از  داد، را  جوابش جانی ه ی  هیما ته با اما آرام   که حسام یصدا

 .  بود صیتشخ قابل کامال اطراف

 

  جانیه یلیخ .بود یعال. گم یم کیتبر  واقعا. براتون  خوشحالم یلیخ .سالم_

.  نیمشغول االن دونم یم رمیگ ینم وقتتونو ادیز نزدم؟  زنگ بدموقع. شدم زده

 . خوشحالم چقدر  بگم و  بگم کیتبر  بهتون خواستم  فقط

 

 .  بودم منتظر ...تماست از  ممنونم. ی ستین مزاحم  اصال_
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 .کرد نوازش را قلبش  دایو کوتاه  ی خنده یصدا

 

 ن؟ یدار یاحساس چه_

 

 : گفت یمکث از بعد

 

  یتموم. کرد شروع دیبا دوباره. گذشت .ساعت کی  یبرا فقط  اما... خوبه_

 .ستین هدف ن یا. نداره

 

  که بود خوب یل یخ باشد، نبوده شعار اگر . بود خوب. زد  برق دا یو یها چشم

  نیتر  بزرگ که  حاال  و. نزند غر گرفتنش رید بابت نکند،  مغرورش زهیجا  نیا

  تکرار به دست نیاز  بعد و نداند شده تمام را کار برده، را  یداخل ی زهیجا

 . نزند خودش

 

 نه؟ یا  نظرتون واقعا! نیگفت  خوب چه_

 

  گرفته فاصله یشلوغ از انگار. دی رس یم گوش به تر م یمال نهیزم یصداها

 :داد جواب دغدغه ی ب و سرد خون. بود

 

  هی نداشتن  و داشتن. گذشته ازم  یسن  من. ستین  نیا  جز ی زیچ ... آره... آره_

  حس  گرفتنش. که ام کننده دیام نا  یلیخ پنچر،  ای کنه بادم بخواد اگه زهیجا

  دایپ  و گفتن ی برا هست یادیز ی زا یچ  هنوز. اندازه نیهم در یول ه؛ یخوب

 . کردن

  نگران چالش  نیا . شد پخش وجودش تمام  یتو قبل از  تر یراض دا یو لبخند

 .بود  طور  نیا  که حرف  حد در الاقل . انگار بود شده آسان ،کننده
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  گه؟ ید یزایچ و  انتخاباتون تو کنه؟  ینم سخت براتون و کار_

 

 که باشه چلنج   هی تونه یم من  یبرا نیهم و. رهیناپذ اجتناب. خب چرا_

 . امی ب بر  پسش از  چطور 

 

 .  دیکن  یم عبور ازش سربلند  خدا دیام به_

 

 . دوارم یام... یمرس_

 

  شه؟  یم چطور کافه کار  ن،یاز بعد یراست. رم ینگ وقتتونو_

 

 .  کنه  یم دایپ  ادامه قبل مثل. شه ینم یطور_

 

  ها؟  برنامه همون با قبله؟   مثل شما حضور_

 

 . قطعا بهتر،  یها برنامه با. قبل مثل_

 

 .هللا شاء ان_

 

 .هللا شاء ان_
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 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

 

                یلیل_ بر_سالم#

 162_قسمت #

 

 . دیکش کنار و کرد باز  کارت با را در

 

   یاومد خوش_

 

  نشانش را راتییتغ ی برا نظر مد قسمت حسام تا ماند منتظر . شد داخل دایو

  سبک  متوجه داشت، که دید ی هی زاو همان از چرخاندن، چشم بدون. بدهد

  و یمشک ،یخاکستر  توناژ  با  یا  خانه.  شد دکور یخنثا  یها رنگ و مدرن

 .دیسف

 

 . یمرس_

 

 . رو خونه دمیم نشون بهت بعد بخور، ی زیچ  هی  نیبش اول_

 

  ی برا یکاف وقت  تا مین یبب  و نیبد ریی تغ نیخوا  یم که یقسمت   اول  نظرم به_

 . میباش داشته موردش در صحبت

 

 . ایب. یل یما طور هر ،یاوک_
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  بزرگ یتابلو  کی. رفت چپ سمت کوتاه یراهرو سمت به حسام سر پشت

  را چپ سمت در حسام.  بود  نصب وارید ی رو اتاق  دکور ی ها رنگ با یانتزاع

  پرده با گرفت یم  یقد یها پنجره از اتاق که ی نور تمام .شد داخل  و. کرد باز

 دونفره تخت .زد را  برق دیکل حسام. بود شده سد رهیت یخاکستر   میضخ یها

  دل ی تو .دیای ن  چشم به میمستق نگاه بدون  یحت که نبود یز یچ اتاق   وسط ی

 .  ختی ر فرو  صدا  و  سر با  یزیچ  دایو

 

 . خوام یم هم کمد اتاق  هی. بشه عوض کال اتاق  نیا  رنگ و  طرح  خوام یم_

 

 ی شهیش پشت. زد  کنار را پرده .کرد نگاه خوب و گشت را دور تا  دور دایو

 . بود یخال اما  پهن بالکن  کی یقد

 

 د؟ یدار  یا برنامه بالکن یبرا_

 

  دا یو. وارید یرو گذاشت دست دای و  سر پشت از و شد  کینزد او  به حسام

 .  کرد دنبالش نگاه با حسام.  گرفت فاصله و دیکش کنار را  خود آهسته

 

 .آره_

 

   چطور؟  سبز؟  یفضا مبله؟ _

 

 .  کنم یم انتخاب  نشی ب از بده  نشونم  طرحاتو_

 

  به ماه چند که یمجرد مرد یشخص اتاق  یتو ماندن از بود شده معذب دایو

 .بود شده کینزد  او  به زیمر  و دار کج  یدار یمعن شکل
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  و بچرخد منزلش در دهنده سفارش  با که نبود یاول بار نفره؟   دو تخت ن یا و

 . نبود هیبق مثل گرید درشتش و  زیر توجهات با حسام  او ی برا اما.  کند صحبت

 . اتاق در سمت رفت و  کرد نگاه یسرسر را  ی بهداشت سیسرو

 

 هست؟ هم یا گهید یجا_

 

  سمت به را  او دست با  و گرفت فاصله  پنجره از  راحت و خونسرد حسام_

 . کرد ییراهنما خروج 

 

 . روبرو اتاق آره_

 

  اتاق  هیشب اتاق  نیا . کرد روشن را  چراغ دیکل. تو  رفت و  کرد باز  را اتاق در

  ی  خانه کتاب و  کار زیم و  بزرگ ی  نفره تک تخت کی  با  بود مطالعه و کار

 . یوارید

 . نشست ر یتحر  زیم ی لبه

 

 . کرد باز را ش دست ک ی. کنن ر ییتغ  اتاقا  خوام یم_

 

 .  منه اتاق  نیا_

 

  ارتباط  نیا  با دیبا دانست ینم هم خودش.  گرفت آرام یکم دایو  قلب تپش

  باز  یرو وقت هر  و آمد یم شیپ  او د،یکش یم کنار بار هر . کند چه بیعج

 یگاه. شتریب نه  و  بود یمیقد یلیخ  یآشنا ک ی مثل او با حسام رفتار داشت،

  یینامر گره کی  موضوع  نیا. مانده گم  در سر یباز کی  یتو  کرد یم حس

  چشم  به صرفا  را  او  حسام کرد یم فکر  یگاه. کند بازش  توانست ینم که بود
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 یم مطمئن که داد یم نشان  یزیر یرفتارها بعد اما. ندی ب یم صحبت هم کی

  حال در را حسام  اهیس بزرگ یچرم  یها یراحت یرو. است نیا  از ریغ شد

  یسنت دار هی پا  کیسرام کی داخل  ها تیسکویب دنیچ  و قهوه کردن آماده

  و گرد یخور  نهار یصندل ی دسته یرو  را شیپالتو مین. کرد یم تماشا

  دلبازش و مدرن ی آشپزخانه ی تو تیرضا و آرامش با و  بود  گذاشته کوچک

 .  بود یی رایپذ لیوسا کردن آماده مشغول

 .  نشست دایو  یرو روبه و آمد  کوچک ی نیس کی با

 

 ؟ یکن یم شروع یک از. دهیرس نهارم  م،یبخور   نویا_

 

  معلومه ن؟ یبد  ریی تغ رو  نجایا  نیخوا یم یچ  یبرا یول. فردا نیهم. یمرس_

 .نگذشته یقبل  یطراح  از یادیز زمان که

 

  موقع همون شمیداخل ناتیی تز کار دمیخر  رو نجایا که  ش یپ سال دو. آره_

 . دادم انجام

 

 خب؟_

 

  مخالف دید رو  نجایا  که اول همون  از مامان. بشن عوض رنگا خوام یم_

 .بود

 

 نجا؟ یا بشن ساکن خوان  یم شونی ا.  ستین خانما پسند  رنگا نیا خب، آره_

 

 .منه یزندگ  محل نجا یا نه_
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   ن؟ یشد خسته  دکور نیا  از پس_

 

  چشم  دا،یو به کردن نگاه بدون  و  برداشت مبل یپشت از  را دستش حسام

 . ل یوسا و وارهاید یرو  چرخاند

 

 ه؟ یچ  تو  نظر. نه من_
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  سفارشتون یتو   رو شما ی قهیسل  و  نظر دیبا من. ستی ن  مهم که من نظر_

 .  هیاضاف نهیهز نیا  صرف نظرم به  یول. کنم نیتام

 .کرد باز بود نشسته شیرو  که یمبل ی پشت یرو  را دستش دو حسام

 

 . بودم دهینشن یز یچ  نیهمچ حاال تا_

 

  نظر نظر البته.  بشه ل یتحم بهش یاضاف  ی نهیهز که ستین  یمشتر نفع به_

 .ستین  یحرف نیدار  رییتغ به اصرار  اگر. شماس

 

 نداره؟   الزم یر ییتغ نجا یا  نظرت به پس_
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  و مدرن یتابلو  ی رو ش یپا ریز  روشن  و کوچک ی  چهیقال از  را نگاهش

 .رساند  کاناپه یباال یانتزاع

 

 . باشه یچ هدفتون داره یبستگ.  دیشا تر کی کوچ یزایچ یبعض_

 

 هست؟ زن هی پسند مورد  نجای ا.  هیچ  نظرت خانوم  هی عنوان به تو_

 

  تا و شد ینم کی نزد دیبا که قدر آن. خورده  کهی سوال  نیا  از  که نداد بروز

  گفت یم ی زیچ او   برود، را  خودش راه و بگذارد کنار  را فکر  نیا  آمد یم دایو

  گرید موضوع ن یا. است نشانیب  یز یچ کند فکر دایو  تا  کرد، یم یکار و

  چرا او؟  از  خواست یم چه آدم نیا . ختیر یم هم به  را آرامشش داشت

 کرد؟  ینم طرفه  کی را  مشیتصم  و  زد ینم را حرفش

 

 .  دیبپرس دینبا که من از  نویا_

 

 . س ین نجایا  تو ر یغ یا گهید زن بپرسم؟   یک از پس_

 

 . گفت را نیا ممکن حالت  نیتر تفاوت یب  در. مبل به  بود زده هیتک راحت

 ذهن از را او  ی سابقه دیبا  لحظه ن یا  در. کرد حفظ  را اش  یسرد خون دایو

 دارد دوست ی فیشر اگر . است رودار و  بدقلق یمشتر ک ی فقط  او . کند پاک

  بود بلد ی خوب به  هم او بزند، کار به یعاد یزندگ ی تو را  اش  یگریباز هنر

 یم مناسب ییگو پرت  یبرا را فرصت که ییها یمشتر یپا و دست چطور 

 .  نبود او ی برا  یتیمز چیه یف یشر ی  خانه  یتو بودن. کند جمع دند،ید
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 . خودتونه  با میتصم. دمیم  نظرمو طراح  عنوان  به من. خب یلیخ_

 

. دیشن شیها دهی ا  مورد در و داد نشانش را ها طرح بعد، ساعت کی حدود تا

  یم دیبا. بود داشته نگه پرانتز  یتو گوشه کی را  او  به مربوط  یذهن یریدرگ

  با رفتار که یکس  خنک  یها یشوخ ای  است دادن ی باز جور  کی  نیا که دیفهم

 .  شناسد ینم را زن

 .  خوردند دوستانه اما افتاده  پا شیپ  ییگوها و  گفت با آرام، یجو در را  نهار

  ی  نهیزم پس حسام ی عالقه مورد می مال یها آهنگ  از یکی مدت، نیا  تمام و

  او نگذاشت حسام  و  بردند آشپزخانه به  را ها ظرف. بود شانیگوها و گفت

 .  زدیبر  زباله سطل یتو  را ها مصرف بار کی

 

 . بذار  و  یکتر زحمت یب_

 

 . شد پنجره  رونیب  یسرتاسر ی  منظره رهیخ و کرد  روشن را  ی کتر ریز

 

 . هیقشنگ  انداز چشم_

 

 .ستین بد آره،_

 

  یمانیس وار ید پنجره، ی جلو  ی منظره تنها ها خونه  از یل یخ یتو ست؟ ین بد_

 .  دهیرس آسمون تا که هییروبرو ساختمان

 

  را  س یخ دستمال و کرد خشک آشپزخانه یکاغذ دستمال با  را دستش حسام

 . انداخت نتیکاب  داخل سطل یتو
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 .  خب آره_

 

 .  کرد عوض را  حرف عیسر بعد

 

  فلش برات هست، محشرم لمیف تا چند. بدم نشونت کتاب تا  چند ه ی میبر ایب_

 .  کنم یم

 

  با  اما. نکند ناراحتش  تا  گرفت را"  ستمین  لمیف اهل من"  که نیا  گفتن یجلو

 .  آورد  زبان  به را اش جمله  کرد، که یفکر

  و تیاهم یب ک ی  کدام ندیبب  تا. کند  رو  را شانیها تفاوت تعارف  یب بود الزم

 .  است  قرمز خط  کدام
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 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#
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 .شد بلند حسام

 

 . میبر . میکن یم حالش به  یفکر هی! بد چه_

 

  نیا  طلسم! یخودمان قدر نیهم. کی نزد قدر نیهم! میکن  یم حالش  به یفکر

  ته بود؟  گذاشته را  خودش اثر زمان مرور ای کرد یم شانیجادو داشت خانه
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  ش یب و کم که  محبت نیا  انگار. نداشت شتریب تیمیصم  نیا  با یمخالفت دلش

.  بود ساخته  شیبرا اعتماد  و تیامن حباب  جور  کی است،  طرفه دو دانست یم

 . گاز  یرو ی کتر  به کرد اشاره. ن یریش زیر چشمه نی ا  به سپرد را  خودش

 

 .  اومد جوش آب_

 

 دمنوش؟  ای یچا . خب لهیخ_

 

 .ییچا من_

 

 . آشپزخانه یتو  رفت حسام

.  برگردد و کند  دم یچا تا کرد نگاهش  و مبل  یپشت به زد هیتک ستادهیا  دایو

 .  داد دایو  لیتحو   برو دل  تو  مهربان لبخند کی . شد تمام که کارش

  و گرم یآفتاب  روز کی  یتو ایدر مثل دلش. نگذاشت پاسخ  یب هم دایو

 .بود شده درخشان

 

 . مونیباز کتاب سراغ  میبر مام بکشه، دم نیا تا_

 

 .رمیبگ وضو دیبا من_

 

 .  کرد جمع  خوب را صورتش یاجزا  تمام تعجب.  دایو سمت گشت بر

  را  در ورود  از پس  و کرد تشکر آرامش با دا یو. کرد باز  را ی در راهرو یتو

  اتاق  حسام که همان. کتابخانه اتاق سمت رفت وضو  از بعد. بست سرش پشت

 .  بود کرده یمعرف  خودش یشخص
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  خانه کتاب کنار چرخدار،  یچرم یصندل یرو دست، ی تو  یکتاب با حسام

 .  بود نشسته

 

 .  امیم و  خونم یم  نمازمو اونور  من_ 

 

 .باشه_ 

 

  و پت ی ها یراحت پشت  و برداشت فی ک از  را  دارش پیز  کوچک  جانماز دایو

  که شد متوجه  نماز ضمن. بست قامت چشم،  از دور و  دنج ی جا ک ی پهن،

 .  شد خارج دشید  ی  رهیدا از  و آمد رونیب  راهرو از حسام

  و . دقت با. کرد یم شیتماشا یخور  نهار یصندل یرو  حسام  برگشت، یوقت

  ی برا بود شده قشنگ   یاکسسور کی   چشمش ی گوشه ز یآم محبت یها نیچ

 .  صورتش

  یوقت یکس کردن تماشا بگذارد؟  توانست  یم چه را  دلبرانه توجهات  نیا اسم

 .  ستین  حواسش

 :دیپرس یعاد و شد بلند  نیزم یرو  از

 

 نش؟ یکرد یم نگاه که اون  بود یکتاب چه_ 

 

 .گفت یم را خواندنش نماز  از قبل کتاب همان

  اش چهره یرو   ابرو ی لنگه کی  بردن باال همراه یدار  یمعن لبخند حسام

 :گفت د،یرس بایز دا یو گوش  به بیعج که  ییصدا  با و نشاند

 

 !کنه یم  خودش محو آدمو بی عج . هیقشنگ کتاب دونم یم قدر نیهم_
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  معذب، یکم  دایو . کرد دایو نگاه  وصل   را نگاهش لحظه چند لبخند همان با

  از  رنگ کرد یم احساس.بود شده  حسام  منظور متوجه. دیبر  را  اتصال نیا

 . بود باکره  یعشقباز ی تو  دایو روح . نداشت یتیاهم  سن. دهیپر  صورتش

 

 

 ها کتاب  ف یرد یرو سرعت به  ست،یتاریگ ک ی مثل حسام یها انگشت

  از  چابک و زد یح یمل ی  ضربه شعر کتاب کی یرو اشاره انگشت با . دیرقص

 . دیکش  رونشیب هیبق  نیب

 اوممم_

  بایتقر  شعر کی   ی ترجمه. خواند بلند  . زد ورق  صفحه چند . کرد باز را کتاب

  با بود کرده کج سر دایو. شیها عاشقانه همان از . یقبان نزار از  بود  یطوالن

  از را دو نیا خواست  ینم. حسام یخوان  شعر محو هم دیشا . شعر محو  لبخند

  چه. بود کرده باتریز نظرش   در را شعر او   خوانش شک بدون.  کند کیتفک هم

 ! داشت ش یصدا یتو  یسرشار احساس
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 . دانست ینم گذشت؟  چقدر

.  موثرتر انگار اما  قبل؛ از شتریب  نه . هم دل. سپرد گوش دایو . خواند حسام

  تر آسان هم ی قیموس ی صدا! دو هر  به دیچسب  چه گرم  ی چا و . دارتر  رنگ

  چند و. گفت ش یسفرها از هم باز  حسام. را شانیها  کردن دایپ بود کرده

  کی.  شیبرا  مادر دارد یقیعم یجا  چه دانست دا یو. شی ها یبچگ از  خاطره
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  سال چند که  ییکاسکو ل،یکام یها ینی ریش از. کرده ز یعز یچسب  دل جور

  که پدر، از و. خوبشان ی  رابطه و  امیت  از. گفت بود دهی خر مادر یبرا شیپ

  پنهان ترس علت دیفهم دایو  یحیتوض  چی ه بدون و. نی ا از  تر  شیب  نه. بود

 .  را حسام

  انگار ساعته چند آرام   یصحبت  هم نیا  شد، خارج حسام  ی خانه از  یوقت

 یدست و بودشان برده جلو ماه چند  قدر به.  شانیبرا بود شده یپرتاب یسکو

 .بود زده وندیپ نشانی ب را  ییبندها مدام یینامر

  خواهد کنارشان خانه در مادرش  کار، شروع محض به که بود گفته حسام

   .بود

  فرط از افتد  یم تند دور  یرو ز یچ همه انگار دیایب انیم به که مادر یپا

  نانیاطم  نوع همان از. بود کار نیا پشت  ناگفته حرف  هزار انگار  و. اعتماد

 .  بودن کردار درست و یبخش

  و کرد بخند بگو او  با یکم. زد پارسا  لوفرین  به سر کی  دیرس که خانه به

 .  آمده دیجد مستاجر آتنا ی جا شد متوجه. خودش واحد رفت

  را دیجد  ی خانه  یها عکس رایحم. نبود  جا  سر حالش .زد حرف یتلفن الیژ با

 .  داد اش یدلدار  دایو.  بود زده ذوقش ی تو یحساب و دهید

 

 خبر؟   چه یفیشر حسام  از  دایو یراست_

 

 .  کرد مکث دایو

 

 .بدم انجامش خواسته. بده ی راتییتغ هی ش خونه یتو  خواد یم_

 

 :دیکش غیج زده  جانیه و د یپر  رونیب یافسردگ  فاز از بالفاصله الیژ
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 . خودم جون خوادت یم. تمومه کار  دااااا یو. وهووووی_

 

  خوب.  شد مخلوط خودش ی هوا و  حال  یها یخوشمزگ  با حرف نیا  ینیریش

 .  دید ینم را صورتش  الیژ که بود

 .نبود یا   عاقالنه کار دوختن و  دنیبر شیپ  از یول

 

 ؟ ی گ یم یچ خوادش؟  یم کنه کار مدت هی یکی با یک هر مگه_

 

 .  گفتن من از_

 

 :کرد ذوق  خودش با

 

 ! برده  ویک دل من یآج_

 

 .ردیبگ  را اش خنده  یجلو نتوانست گرید دایو

 

 !وونهید_

 

 مرغشیس واسه  یراست. ما طلب ین یر یش هی. کن کار سفارشش رو برو بدو_

  نداد؟  ینیریش شما به

 

 . داد شام ها بچه   به کافه تو چرا_
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 :دینال ی شوخ به الیژ

 

 ...خوامیم منم ! .... یر یبم  یاله... ی ااااا_

 

 .داد تکان  را شیپاها  و. دیخند دایو

 

 . برات خرم یم_

 

 :داد ادامه  ناله با همچنان

 

 .  خوامیم و یحس شام خوام  ینم رو تو شام. نکرده الزم_

 

 کرده تر ظیغل  را شیها خنده دلش  ی تو  شوق. رفت باال دا یو ی خنده یصدا

 . داد فشار  بغلش یتو را  مبل  کوسن. بود

 

 . نیکن  یغلط چیه ذارم ینم تون  خونه امیم شب هر...  بذار_

 

 ت یترب یب الیژ_

 

 :زد غر یشوخ  به دوباره الیژ

 

 . برسم خودم  ی شاهانه یغذا به برم.  بابا برو_
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  ؟ یگذاشت یچ_

 

 پلو  یسبز_

 

 یال دیکش دست نهی آ یجلو . کرد باز  را  مو  ی رهیگ. کردند ی خداحافظ هم از

 ها انگشت  نیب از   سرش دور ها مو. برد  باال را شیها دست. تابدارش یموها

 شهیهم از  کرد احساس. زد لبخند خودش صورت به.  بود  ختهیر  نییپا تا

 . شده خوشگلتر
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  را  او  یجا دیحم.  کرد لیتکم را حسام ی  خانه ی طراح و نرفت  کافه روز،  چند

 حالش دیفهم کند،هماهنگ  او با تا  زد زنگ یوقت. بود کرده پر  کافه یتو

  به را ازدواجش خبر  حتما .بود نشده صنم  از  یخبر ماه کی  ن یا. ستین  خوش

  عشق ،یعروس مقدمات حال  در و بوده نامزد که یمدت  تمام .بود داده دیحم

  چرا آورد ینم  در سر. بود کرده حفظ  خود  بر و  دور زیمر  و  دار کج  را دیحم

  ن یا و کند جذب خود به نداشت، دوست  را دیحم که یحال  در دختر نیا دیبا

 .  بدهد یباز  طور

 

  دیبا  محل یتو  که ییکارها ماند یم. بودند نصب ی آماده و ساخته ها کمد

.  کنند حرکت یف ی شر یآقا آدرس سمت تا گرفت تماس دفتر  با . شد یم انجام

 .  گرفت ی نترنتیا یتاکس کی  جا همان از  خودش
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.  دیرس اجرا  و نصب  گروه از  زودتر  ظهر، از  ش یپ و بود راه یتو یساعت دو

  یگرم به را  او  سالخورده زن ک ی آهنگ  خوش و آرام  یصدا  و زد زنگ

 . کرد ورود به دعوت

  طبقه ی تو آسانسور . نرفت کنار لبش از  لبخند و ندیخوشا  حس  آسانسور  یتو

  حرکت واحد یورود در سمت به شمرده ییها قدم با دای و  و ستادیا  حسام ی

 .برسد نظر  به آراسته الزم حد به کرد آرزو  که بود ییبارها معدود از. کرد

  بافت کی و  روشن ی ا قهوه کوتاه ی مو پر، نسبتا اندام  با یقد کوتاه زن

  در لبخند، با پا،  صندلبه  و ی تونیز یت یکبر دامن ی رو رنگ یاستخوان سبک

 .بود آمده استقبالش  به در ی آستانه

  ی برا  برد شیپ دست دایو. کردند یپرس  احوال و سالم درخشان یها چهره با

  دا یو. دیکش آغوش در را او و گرفت را دایو دست یفیشر خانم. دادن دست

 .  دیبوس  را  صورتش و شد خم  او یرو ،یگرم همه نیا از زده شگفت

 

 . یآمد خوش. زم یعز یآمد خوش_

 

 . دمینرس که رید .یف یشر خانوم یمرس_

 

  یتو  دایو دست هنوز که یحال در و  بست دایو سر پشت  را در ی فیشر خانم

 .کرد یینما راه منینش سمت به  را  او  بود، دستش

 

 ازدهی  یحوال که بود گفته جان حسام. یدیرس وقت سر کامال! دلم زیعز نه_

 . یرس یم

 

 : داد ادامه و کرد رها را دایو دست
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 . کن صدام نیمه. نمیمه من ضمنا،_

 

 :گفت دیخند  نشستن، ضمن دایو

 

  کنار و خانوم  نیبد اجازه. کنم یجسارت  ن یچن  تونم ینم من یول یمرس_

 . دارم نگه اسمتون

 

 :گفت قاطع اما نرم و کرد غنچه  را  چروکش  یکم کوچک یها لب جان نیمه

 

  احساس گهی د جور .دارم دوست طور  نیا من ؟ یجسارت چه.  زمیییعز نه_

 . نیمه فقط. کنم  یم یریپ

 

 . چشم  گفت و دیخند دایو

 . آشپزخانه سمت رفت بود، ستادهیا  هنوز  که جان نیمه

 

 .ارم یب برات یچا هی_

 

 . افتاد  راه به دنبالش و برخاست دایو

 

   کجاس؟  ز یچ  هر یجا  نیبگ فقط. زمیر یم من. نینکش  زحمت شما نه_

 

  و ینیس آدرس و نشست رهیجز پشت یصندل ی رو تعارف  بدون جان نیمه

.  زیم وسط گذاشت را ینیس و  ختی ر یچا  تا دو دای و.  داد را ها استکان

 . هم را خودش استکان  و گذاشت شی جلو  را او استکان
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 .  رسن یم رترید یکم خاطر نیهم  به و همراهشونه بار. راهن یتو گروه_

 

 . زمیعز باشه_

 

 : گرفت را استکان کمر لذت با

 

 . نکنه درد دستت_

 

 . شد دایو  ی  رهیخ و
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 . بود رینظ یب کافه تو کارت_

 

 :کرد  یادآور ی دوباره دایو

 

 .ها بچه  ی  هیبق و نامدار خانم.  بود گروهمون کار . نیدار لطف_
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  پلک  دایو د ییتا  به. رفت ینم کنار جان  نیمه لب یرو از  آرامش  پر لبخند

 . بست

 

  جادیا  رو هوا و  حال  ن یا تونست ینم  کس  چیه. کرد دایپ  ویکس خوب حسام_

 .کنه

 

 . داشت لب به لبخند  متقابال  هم دایو

 

 .بهتر دمیشا. نهیهم کارشون ون یدکوراس یهنر  ی گروها چرا،_

 

  تر خاص نگاهش و  تر قیعم انگار لبخندش. باال رفت  جون نیمه  یابروها

 .شد

 

  ی هنر یب هر که ی روزگار ی تو. بهیعج یلیخ ن یا. زمی عز یمتواضع شما_

 . نیریش  البته  و  بهیعج  یفروتن همه ن یا کنه، یم ی معرف استاد خودشو

 

 . کرد نفوذ  دایو  یها چشم یتو  نشیتحس پر نگاه

 

 . درآر شالتو . باش راحت_ 

 

 .بنوشد تا کرد بلند را  یچا  استکان دایو

 

 . رسن یم گهید ها بچه. یمرس_
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 مادر کمک به نظارت، ن یح دا یو بود،  کار  حال در نفره سه گروه که یمدت تمام

.  کردند یم گو و  گفت هم با و کرد یم آماده شانیبرا را ییرا یپذ اسباب حسام

  را ها عکس. داد حیتوض  او   یبرا بشود انجام   بود بنا که  ی کار مورد در دایو

  که یکار  از شهر، ی منظره یتماشا  حال  در و رفتند بالکن یرو . داد نشانش

  بدون هم جان  نیمه. زد حرف  شیبرا شود، انجام بالکن  یبرا بود  قرار

 .دیشن  یم را  دایو حاتیتوض  آرامش و دقت با  جا  یب یها پرسش

  آشپزخانه از غذا ی بو بعد، یکم. رفت هال سمت به و  خواست عذر دایو از

  حال  در آشپزخانه یتو  را جان نیمه  و آمد رون یب خواب اتاق   از  دایو. شد بلند

 .  دید زیم دنیچ

 

 ... خانوم_

 

 . بزند صدا اسم  به  را  او  بود سختش

 

 .  ارنیب  دادم یم سفارش رونیب از ن؟ یدیکش زحمت همه نیا  چرا_

 

  بشقاب کنار یکاغذ دستمال یرو  را  چنگال و قاشق دقت با جان نیمه

 .گذاشت

 

  غذا رونیب   از نبودم من وقت هر. نیبخور   یخونگ یغذا هستم که من_

 .  نیریبگ
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 لباسشان از  را  ها چوب خاکه ها دست نم با و شستند صورت و دست ها بچه

  دست خوردت مشغول  آشپزخانه ی خور نهار زیم پشت یهمگ بعد. تکاندند

  ی تو روم کلوزت غروب، یها یک ینزد تا. شدند جان  نیمه ر ینظ یب پخت

  دایو و داشت کار هنوز اما .بود شده لیتکم  بایتقر خواب  اتاق  نیتر  بزرگ

  یکارها ی برا هم بعد یروزها. بود گذرانده را خوب روز  کی حسام مادر کنار

  دیجد راتییتغ که یحال در. آمدند آپارتمان گرید یها قسمت درشت و زیر

  و ها یکنجکاو از. گفت یم حسام  از  دایو  یبرا جان نیمه شد، یم اعمال

  و.  ینوجوان یها  سازه دست و ها یسرگرم از  و  اش یکودک یها یهوشمند

  که ن یا و  اتشیروح   از. نمایس  ی ایدن به وستنشیپ و  گفت اش  ی جوان از

 .  خانواده  یبرا است عشق یا یدن اما احساسات، انیب  در است خوددار

  یها جلوه  داد، یم اطالعات دای و به حسام مورد در داشت عمد به انگار

  ی همه اما. شناساند یم ندتریخوشا  را  او  و  کرد یم رفو  را  اتش یخلق یبدنما

 چیه که شد  یم یجار  جان نیمه زبان به  ریتدب  با و یعیطب   قدر آن ها نیا

 . ختیانگ ینم  بر فرزند ی فتهیش مادر کی یها ییگو خاطره جز یظن

  یمعرف در ی خواستگار مجلس ی تو  که یزن به هیشب  اصال  شیها صحبت

 جامعه در قدر آن هم دا یو البته. نبود دهد، یم سخن داد پسرش شازده

.  نخورد را مادرانه  تیریمد نیا بیفر که بود کرده کسب تجربه  و دهیچرخ

  پسرش ندیخوشا  و پنهان ی  چهره از  دارد یسع جان نیمه که دیفهم یم خوب

  ذوقش یتو . نداشت ش یبرا یا دافعه چیه مادرانه تالش نیا  و . کند ییرونما

  . کند تر مثبت حسام به نسبت  را نظرش دارد یسع جان  ن یمه که خورد ینم

 در حسام نبود؟  کرد، یم تعلل انجامش در پسر که یراه  کردن هموار  نیا

  او به یگرم  به طور نیا  جان نیمه  که بود زده یحرف مادرش به  او مورد

 بود؟  برده ی پ پسرش  خاطر تعلق به مادرانه حس  با او  ای داد؟  یم ییآشنا
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  از  و د،ید حسام  با قرارش سر هم را امیت  که لمیف یتماشا  روز همان از

  بفهمد که نبود سخت د،یرس ینم نظر  به منظور یب که ام یت  گرم یبرخوردها

 . رسد یم ییجاها کی   به دارد کار باالخره
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  هفت حدود یزیچ بود؟  گذشته مالقاتشان روز  نیاول از چقدر مگر باالخره؟ 

  که او   یبرا هم آن ؟ یشگیهم انتخاب  کی  یبرا بود یطوالن همه نیا ایآ. ماه

  بود؟  حسام یهوا  و حال  در هنوز

 یها سال بود، ها مدت که یمرد سمت کرد رو اندوه با و آهسته ذهنش

  سر به  یوفادار  با و تیشکا یب  او و . بود زده باال حضورش مدت از  نبودنش

  چیه. بود گذاشته درپوش شی ازهاین  ی همه یرو و داده ادامه یسپردگ

 .  بود دلش ی خواسته ن یا  و نداشت ی اجبار

  عکس ن یاول روز، آن . دیگو یم یگر ید زیچ دلش دیفهم وقت کی  که نیا تا

 .بود گناه و شرم  احساس العملش

 سوق گرید حسام کی سمت به را  او زیچ همه. داشت یخوش   حال اما  امروز

  ظرف  ای کرد یم  ییرایپذ خت،یر یم  یچا  جان نیمه کمک به  یوقت. داد یم

  یمشتر منزل در ی ا  بهیغر حس  د،یچ  یم ییشو ظرف نیماش یتو  را ها

  ها نیا ی همه  ایآ. کرد ینم شیرها ییآشنا  ریپذ دل حس مدت، تمام. نداشت

  با دیجد شروع کی مورد در مشیتصم دییتا ی برا یا  نشانه نبودند؟  نشانه

 که عاشقانه یها شعر آن و ن،یماش  یتو  تازه یها آهنگ آن با حسام حسام؟ 

  خواست؟  ینم خواست؛ یم را  او خواند،  روز آن
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  او گو  و گفت ی ب کند، خلوت مادرش با او  تا بود داده دانیم که روزها ن یا و

   بود؟  نداده راه اش خانواده  میحر  به را

  کرد؟  یم شک احساسش و  او  به دیبا هم باز

  کل . آورد ی م انیم به یحرف حتما مادرش بود اگر بود؟   نبود، یگرید زن

  کی که  داشت چه او   آخر. ندازندشیب دام به ستین  قرار که خانواده

  زن کی  او که نیا نه مگر کند؟  پهن ش یبرا دام بخواهد دارا  و مردمشهور

  خاص؟  تیشخص  کی  حسام و بود یمعمول

  به اما گرفت ینم کم دست و  بود نباخته  او  ی وجهه کنار  را  خودش وقت چیه

 بودند کرده یزندگ متفاوت خط  دو ی رو دو آن. بود آگاه  خوب شانیها تفاوت

 .کند یک ی را خطوط  نیا بود کرده یسع حسام و

  نظر  به یقطع  گرید حاال داشت، دیترد  موضوع نیا مورد در زمان نیا  تا اگر

 .دیرس یم

  کی قدر به  جان  نیمه و  دایو و  بود تمام گرید حسام آپارتمان  ی پروژه

  تماس  او با حسام  قبل، ی  قهیدق چند نیهم. بودند شده قی رف ساله چند یدوست

 رسانده اطالعش  به را مادر دعوت گرید وقت  هر از تر  مانهیصم  و گرفته

  تند  دور یرو  انگار زیچ همه. حسام  یپدر منزل در یخانوادگ شام ک ی .بود

  را  برف  پر  یها بیش ی رو یسوار وپیت  نشاط و جانی ه دایو.  بود افتاده

 . داشت
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 : امیت به  کرد رو  جان نیمه
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 . ببر ییچا  بابا یبرا مادرم،_

 

  تا افهیق  و شکل از . بود مادرش هیشب  جوره همه چقدر. شد بلند  حرف  یب امیت

.  مهربان و گرم  قدر همان و.  تپل یکم و قامت کوتاه طور همان. اندام  و  رفتار

.  راهرو یانتها یکیتار سمت برد تراش،  پر دار دسته وانیل کی  یتو  را یچا

 . البته ها قدر آن  نه بود؛ روشن بودند، نشسته خودشان که یقسمت  فقط

  جان  نیمه ی خانه. آمد بیعج شیبرا خانه  نیا یسرد حس  ورودش  ی لحظه

  ؟ یسرد و

 مهربان،: دید حسام  منزل در هفته  کی آن  یتو دایو که  بود همان جان نیمه

 . مهربان مهربان،

  چشم ته. خانه  یبانو بود خسته  انگار.  کرد جلب را  دایو  نظر  زیچ  کی اما

 . بود زده چادر یخستگ  کی وجودش ی همه یرو اصال ش،یها

  نشان را خودش  را بزرگ یفیشر هنوز دنش،یرس از بعد مین  و ساعت کی و

  حضور که دانست زد، صدا  را  امیت راهرو، ته  اتاق  از که ابتدا  همان. بود نداده

 . دارد

  داده، لم رنگ، یا  قهوه و  ی نفره  تک ی راحت یرو اسپرت،  لباس با حسام

  ل،یکام  شکم شست، انگشت  با و  بود خوابانده یگر ید یرو را پا کی

 . کرد یم نوازش را  جان  نیمه رنگ  یخاکستر یکاسکو

  امیت.  آشپزخانه یتو رفت جان نی مه. دیرس یم نظر به دغدغه یب و  یراض

 آماده  حال در. سمتشان انداخت چشم   دایو. وستی پ او به  راهرو ته از هم

 .شد بلند  کمک ی برا  دایو. بودند شام زیم کردن

 

 . دنیم انجام خودشون. نیبش جا نیهم_

 

 . انداخت باال ابرو   لبخند با دایو
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 .  باشم گرفته اجازه شما از ادینم ادمی_

 

 . رفت آشپزخانه سمت به خنده  با و

 :دیشن سر پشت از  را حسام یصدا

 

 نه؟  نداره پشم  کالم هم ذره هی_

 

 : داد تکان دست شیبرا او  به کردن  نگاه  بدون دایو

 

 .  نینکن ر یدرگ خودتونو.  س زنونه مطلب هی نیا_

 

 . یدار  ادیز زنونه مطالب نیا ی برا وقت_

 

 . نیکن یزندگ  آرامش  در نیتون ینم  ونیآقا شما نباشه،  زنونه مطالب نیا_

 

 .برد فرو   یل شلوار بیج  ی تو را شیها دست

 !  ستنینیفم  هم یول  خانوم پس_

 

 . گرفت امیت  از  را ها بشقاب دایو

 

 . ام خانواده یحام_ 
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 :گفت طانیش و حسام دست داد  را  اردور  ظرف امیت

 

 . میبست  ممونویت ما داداش خان ریبگ_

 

 .زد غر  و گذاشت یخور  نهار  زیم کنار توجه یب  را ظرف  حسام

 

 حساب بودم زده کار  سر داد تا دو. ها مونهینازک دل نیاز میکش یم یچ هر_ 

 .  بود  اومده همه دست کار

 

 به زد اشاره چشم  با برنج  ی قابلمه سر یباال دست، به  ری کفگ جان، نیمه

 :زد ش یصدا یزی ر یدلخور  با و  دایو

 

 حسامم؟_ 

 

  کلم گل کی  بود دایو دست که  اردور  گرید ظرف  از کوک  ف یک با حسام

 .برداشت

 

 .  داشتن یمنزلت و  قدر هی روسا سییر مایقد مگه؟  گمیم دروغ مادرم؟  جانم_

 

  یعنی که انداخت یم باال  چانه سمتش که خندان  یدایو به دلواپس جان، نیمه

 :گفت خواهانه عذر حال نیا  با. کرد نگاه" نباشد نگران"

 

 کنه یم یشوخ . کنه ایشوخ نیاز   یکس با جان حسام  بودم دهیند حاال تا_

 . یرینگ دل به شما دخترم،
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  زیم باالخره شان  نفره سه یها آمد و رفت با و کرد جمعش  خاطر دوباره دایو

 .شد پر  جان نیمه  مفصل تدارکات از

 

                یلیل_ بر_سالم#

 171_قسمت #

 

  به پشت ز،ی م عرض یصندل تک  یرو جان نیمه. بودند نشسته زیم دور

 وار ید

 مادرش با دار  هیزاو  ،یصندل یرو امیت ،

  غذا شروع از  بود متعجب دا یو و.  کنارش هم حسام و  امیت  یروبرو  دایو ،

.  شد بلند صدا یب. مکث با کرد نگاه را حسام جان نیمه.  بزرگ یفیشر بدون

 سمت رفت. دییسا یم را شیایآس دندان زبان نوک با. بود  هم یتو هاش اخم

  جان نیمه. ختیر دیسف سوپ یکم خودش ی برا ام یت. کیتار  یراهرو

 :زد تعارف  مهربانانه

 

 . زمیعز دییبفرما_

 

  کنار گذاشت بادمجان کشک بزرگ قاشق  کی و کرد تشکر لبخند با دایو

 :دیپرس  خت،یر ی م دلستر خودش یبرا  که امیت . بشقابش

 

   اد؟ ینم گفت رهام ماما،_

 

 :کرد ی دار آبرو مادرانه جان نیمه
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 . ادیم بتونه. یدونیم که خودت گرفتاره، اما مادرم، چرا_

 

  طول شام ی برا زدن صدا ک ی از شیب  راهرو چپ سمت اتاق  یتو حسام ماندن

 . دیکش

  کف  لیکام. غذا به برد دست. گرفت جا زیم پشت یخواه عذر ک ی با و آمد

  دایو  چشم، ی  گوشه از  یحرکت دنید با. قفسش سمت بود افتاده راه اتاق

  رونیب را  زیم گرید عرض یصندل تک  داشت که بزرگ  یفیشر سمت برگشت

  ی نسخه که ک یش سرحال اریبس ی ساله چند و هفتاد مرد کی. دیکش یم

 . بود پسرش دو  اصل

  پشت د،یجد عضو به  یتوجه نیکمتر یب  پشتش پر  یابرو  دو وسط  یاخم با

  اخم همان  با  بشقابش،  یتو بادمجان  کشک به رهیخ  حسام، .نشست زیم

 : گفت یراثیم

 

 . پدر هستن  دا یو خانوم  شونیا_

 

 .کرد پدر می تقد را  لبخندش دایو

 

 . خوشوقتم ،یفیشر جناب سالم_

 

  با و  آورد باال دا یو صورت یرو  را  اش شاهانه نگاه نهیطمان  با  یفیشر جناب

 . داد تکان سر ممکن کیش  لبخند نیتر کمرنگ

 

 . خانم سرکار نیآمد خوش_

 

 . شد محو خانواده پدر  واکنش یسرد  ی تو  دایو گرم تشکر
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  شاد و  الیخ یب مکالمات با داشتند یسع یهمگ که ینیسنگ  جو یتو  را شام

 .  دیرس ان یپا به کنند، متعادل

 .شد بلند زیم  سر از  ی فیشر یآقا

 

 . اریب  منو پیپ ام،یت_

 

 پشت دار  هیپا مبل کی ی رو ک،یکالس یها مبل پشت ،ییرا یپذ ی انتها رفت و

 . نشست بلند،
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  توجه یب  و  لکسیر حالت و سرد خون  صورت یرو باال  از  آباژور نور

  ی تو دنیچ  یبرا را ها ظرف داشت جان  نیمه. بود افتاده بزرگ یفیشر

 کوتاه تپل مادر ی ها شانه جلو، رفت حسام. کرد یم آماده  ییشو ظرف نیماش

 :گفت یجد  و گرفت را قامتش

 

 . کنم یم فشیرد من سایوا  کنار  شما خانوم عروس_

 

 .  دیخند  فوریک  دایو  به رو و رفت کنار خانوم  عروس صورت یرو  از هیسا

 

 . برم قربونت_
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  العمل عکس نیا بداند داشت دوست. داد هیتک در به نهیس به دست دایو

 تازه؟  مهمان ر یتاث تحت ای است  حسام یشگیهم

 

 . کنه یم کمکتون  کارا تو  پسرتون که خوبه  چقدر_

 

 . ستین خبرها  نیا از  که فهماند دا یو به اشاره  با جان نیمه_

 

 اتیمشغول و  کارا  دنبال رفت گهید بعدش اما  ،یلیخ یسالگ  دوازده-ده تا_

 .  خودش

 

 .شود محکوم پسرش نگذاشت اش  مادرانه باز و

 

 .بود شده نیسنگ  گهید درساش_

 

 .کند دشییتا که کرد یم نگاه  یطور را دایو

 . کرد راحت را الشی خ  و داد تکان سر منتظر مادر یبرا دایو

 :گفت و نیمه پشت گذاشت دست

 

 . هال یتو میبر هم ما کنن یم کمک مادرشون به  کارا تو حسام ی آقا تا پس_

 

 .کرد نگاه  طنتیش با  را حسام شانه یرو  از شدند یم خارج در از
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  با. آورده زبان  به را نامش دایو  بار،  نیاول ی برا که بود   حواسش حسام و

  و  یکاربن یآب راهنیپ  یتو که را قد بلند خانم نیا  یمخصوص ی ور ک ی لبخند

 .کرد بدرقه بود، شده یکردن نگاه  یحساب اش  یدیم ی سهیپل دامن

 

 :گفت و گذشت ها مبل نیب از  امیت

 

   ن؟ یکرد آب ریز داداشمو سر_

 

 .کنن یم کمک  خونه کار ی تو دارن یکودک امیا ادی به داداشتون_

 

 . شیموها به  دیچسب  امیت  یابروها

 

   خونه؟  کار  یتو کمک حسام؟ _

 

 : گفت کشدار و درآورد یشکلک بعد

 

 ؟ یییگ یییم یییچ_

 

  از چشم ها عقب  آن بزرگ یفیشر نشد باعث هم ها خانم  ی خنده یصدا  یحت

 .کند بلند زرکوبش جلد  قطور کتاب

 : گفت منظور یب چندان   نه ار،یخ  گرفتن پوست حال  در امیت

 

 . حسام از نمیب یم معجزه ادیز  هیوقت چند_
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 .کرد  یم کمک وگرنه حسامم؛ نداره وقت_

 :گفت دایو به  رو یاحساس دفاع نی ا  از  کنان حیتفر  امیت

 

 . دیرس انیپا به گهید من تولد از قبل  خش، یتار دوره کم هی فقط خب، آره_ 

 

 .مادرش سمت شد  خمباشد، افتاده ادشی   یزیچ  که انگار بعد

 

  خلق من دیفهم  یوقت  پسرتو گل یا یباز  یکول یکرد فیتعر  جون  دایو  یبرا_

   شدم؟ 

 

  کی. چرخاند جان نیمه سمت او از  را نگاهش  و دیخند ام یت کالم  طنز  به دایو

  دست. نشست جان  نیمه کوچک  یها لب ی رو شرمناک یکم و موقر  لبخند

 : کرد فیتعر  دایو  به رو  و اش  نهیس یرو گذاشت

 

 شدن دار  بچه  الیخ گهید. دارن یسن اختالف سال شش رهام و حسام_

 .  داد ما  به و  امیت خدا حسام یسالگ چهارده یتو  که ن یا تا . مینداشت

 

 :آمد سوسه سرزنشگر و تاباند چشم امیت
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 . و  دار مرغیس یآقا العمل عکس بگو_

 

 . دایو به کرد نگاه دار خود لبخند همان با باز  جان نیمه

 

 ! دختر نیا دست از_

 

 :گرفت دست را فرمان  ست،ین پسرش شاه دادن لو  به حاضر مادر دید که امیت

 

   ؟ یک تا بگو باهاشون، کنه یم قهر مادر،  خ یتوب یکل بعده آقا_

 

  یها کیتکن با  که امیت به بود زده  زل  جواب منتظر  رفته، باال  دایو  یابروها

 . بود گرفته دست را معرکه حسام، دادن جلوه کارتر گناه و  جانیه جادیا

 

 ! من تولد از بعد ماه سه تا_

 

 :کرد وساطت مادر

 

 !  بود شکسته غرورش دوستاش یجلو.  داشت حق  م بچه_

 

 : شد  معترض طنز به امیت

 

 !بند شکسته شیپ رفت یم من؟  مادر یحق چه_
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 : دایو  به کرد رو

 

 !  سرتق! وهللا_

 

 .  زبانانشیم سمت بود ی ریت گفت یم  چه هر. نداشت گفتن ی برا یحرف دایو

 

  نشون  العمل عکس طور  نیا  یموارد نیچن در بزرگتر  یها بچه دمیشن ادیز_

 .دنیم

 

 .داد تکان سر تیرضا  با جان نیمه

 :شد یشاک امیت

 

 !کتاتور ید و لوس! من زیعز بوده لوس_ 

 

  پرتقالش کندن پوست  مشغول. گفت یم راست. انداخت نیی پا سر خنده  با دایو

 .شد

 

 حسام؟   یآقا اومدن کوتاه چطور باالخره_

 

  یآقا کنه  مقاومت شتریب نتونست من یذات تیجذاب و   ینیریش مقابل در_

 !حسام

 

 . کرد لی تکم را امیت  ی گفته  خاطرات،  به فتهیش ینگاه با  جان، نیمه
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.  تختش ی رو گذاشتم بردم امویت مدرسه، از حسام برگشتن یکاینزد روز هی_

  بدون اومد، که  حسام. بود خندون  و  خوشحال یحساب و   بود خورده رشویش

  صدا و  سر براش  بچه نه، یب یم که رو بچه  اونجا. اتاقش  تو  رفت من با  حرف

 اردشیم کنه یم  بغلش! مهربون که مم بچه دل خالصه و خنده یم و کنه یم

 . رونیب

 

  ل یتحو رو  فرشته مث من یباز  ننر  و اخم   تا صد با مهربون  ی بچه آره_

 . شه یم بس  آتش خالصه  و دهیم مامان

 

  ملحق بهشان هم حسام و کرده دای پ ادامه شانیها خنده  گاه و  ها گو و گفت

 .بود شده

 . بود برگشته اتاقش  به دوباره پدر
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 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#
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  مبل یرو باز صفحات با  را دستش یتو کتاب. شد بلند یگوش زنگ  یصدا

 :داد پاسخ . بود ناشناس شماره. برداشت  را یگوش و خواباند

 

 بله؟_
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 .  خانم  ام، یفیشر رهام_

 

  به سپرد گوش و . خاراند را  اش  ی نیب ی  گوشه رفته،  باال یابروها  با دایو

 . گفتن به کرد شروع ینیچ مقدمه  یب که  او  یها حرف

 

  با. نبندد یتند  با را  گستاخ مرد نیا  دهان تا بود کرده قفل را  شیها دندان و

.  فشرد یم هم یرو  چشم شد، یم ادا محترمانه ریغ یلحن به  که یا جمله هر

 هم سر پشت ها جمله. شود تمام او یها حرف  تا داد یم گوش سکوت در

 . زد یم ضربه ش یسرتاپا یرو

 

  اونو من. برادرم ی برا  تو، یبرا نه . کنم  روشنت دونستم خودم  ی  فهیوظ من_

.  یدون ینم ازش ی زیچ  چون.  نه تو اما. دارم قبولش هست که یطور همون

  و  بیع یب کش آب جانماز هی: ستین ی کن یم فکر تو  که ی زیچ  اون حسام

  یجد  زنا به اون  نگاه. کرده اشویجوون  من برادر. ستی ن تو  مثل  اون!  خطا

  گم؟  یم یچ که ی متوجه. شه یم مند  بهره ازشون  ازهین که  یقدر  اون. ستین

  به  یا وعده چی ه حسام دونم یم که  ییجا  تا البته . یشد متوجه بد ظاهرا شما

  ی ب پارتنر  هی حسام ی برا خواست. هیکن چاق کار آدم انیمیسل. نداده شما

 ... انگار اما. نی هم. کنه دایپ دردسر

 

  او از  را صحبت  ی ادامه ی اجازه  د،یلرز یم خشم از  که دایو  آرام یصدا

 .گرفت

 

  نیب فرق شما ظاهرا. ییشما شده تفاهم سوء دچار که یاون... هیکاف_

  و نیکرد که یینا یتوه جواب. نی دون ینم و  دادن نخ و  محترمانه یهمکار

 دهن ستین من ت یشخص در. کنم عمل خودتون روش  با خوام   ینم چون دمینم

  یارزون هم  ژوانتون دون برادر  اون  اما و.  یفرد نیچن  با گذاشتن دهن به
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  یهمکار و یامانتدار از  حال  به تا. همراهش جفت و طاق ی خانما و  خودتون

 .سالمت به. ستین گهید اتونیفهم کج لطف  به که بود، مند بهره من هنر و

 

  یلعنت یفیشر رهام دانست یم خوب  هم خودش که یحال در  کرد قطع را تماس

 . گفته درست نامردش برادر  آن با  اش یعاطف ارتباط مورد در

  و دیکش یم ادیفر  مجنون مثل که  را اش شکسته قلب گرفت؟  یم را کدام

  جمع  یبرا  یتوان که یا شده له  غرور ای زد؟  یم نیزم  به  سر وار وانهید

.  بود نگرفته قرار  نیتوه همه نی ا  معرض در وقت چیه د؟ ید ینم کردنش

  دیبا را یکس  چه. بود نشده باران سنگ  ان،یعر طور  نیا  روحش هرگز

 کرد؟  یم فکر شهیهم که ییدایو  آن بود نیا خودش؟   جز کرد یم سرزنش

  همه آن ی  جهی نت شد؟  یم ختم جا  نیهم به اش یآگاه و  ینیب  زیت ی همه

 شود؟  ریتحق و  بخورد رودست طور  نیا یسالگ چهل یتو  که بود نیا  اطیاحت 

 یسادگ بچه  دختر ک ی مثل . بود انداخته   دام یتو طعمه  کی  مثل را  خودش

 .بود کرده

 اشک توانست  ینم یحت که اندوه و  تیعصبان و شوک از  بود  پر قدر آن

  را  نیا هم گرانید بود داده اجازه بلکه بود، خورده  بیفر  تنها نه . زدیبر

  داده شکستش  و کرده خوارش دلش با. کنند رش یتحق راه نیهم از و  بفهمند

 . بود دهیچسب سفت را مهارش عمر کی که یدل. بودند

  چهل  ؛یسالگ چند و ستیب یحت نه ،یسالگ پانزده ی تو  نه. بود واداده

 .بود رفته فرو خاموش ون یزیتلو  یتو  اش شرمنده نگاه ؟ یسالگ

  یها جمله. نشست نیزم ی رو. نداشت  برداشتن قدم حس   شیپاها. ستادیا

 : رفتند یم رژه ذهنش  یتو یکی یکی رهام

 "نداده تو به یا  وعده چیه حسام"

 

 نداده  یا وعده چی ه یلعنت آن . بود گفته راست تیشخص یب  مردک  نیا  چقدر و

 .عالقه ابراز   کی  از غیدر یحت و.  هرگز. بود

 .پوشاند دست دو  با را  سرش و گذاشت فرش  یرو را صورتش
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                یلیل_ بر_سالم#
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 . افتاد  راه کوچکش آپارتمان یتو  هدف یب. کرد بلند نیزم  یرو  از  را سرش

 

  رفتن و اومدن  فهرستش  یتو یا  گهید یها زن که یمرد  با یتون یم تو"

 "؟ یبد ادامه

 

 . برداشت زی م یرو از  را یچا یخال  وانیل

 

  شیکش هی مثل  عمرش سال شش و  چهل  نیا ی تو حسام  یکن یم فکر واقعا"

 " کرده؟  یزندگ

 

 .  کرد مرتب را کاناپه یها کوسن و فرستاد گوش پشت یعصب را شیرها یمو

 

 " داشته یادیز یپارتنرا  حاال  تا اون"

 

.  داد فشار یشانیپ  ی رو را شیها انگشت و  بست محکم را  شیها چشم. ستادیا

 تمام گرید یف یشر حسام.  بزند کنار را  ها فکر ن یا دیبا. کرد باز چشم دوباره

 .شد
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.  بود نکیس ی تو  ی خور وهیم کارد با یدست شیپ  کی. آشپزخانه  ی تو رفت

 هم را  کارد و یدست شیپ . برد  فرو ی چا  وانیل یتو  و کرد آلود کف را اسکاچ

  یبرا   یزیچ. کرد نگاه اطراف  به.  انگار بود بهتر شیبرا  آب یسرد. شست

.  دیپاش یا شهیش  هود یرو و برداشت نتیکاب  از  را شور  شهیش. نبود شستن

 .  دیکش هود یرو  وار رهیدا را دستمال

 

 ."کرد یمعرف حسام یبرا دردسر  یب پارتنر   هی عنوان  به  رو تو انیمیسل"

 

 .یلعنت_

 

  یم نییپا و باال سرعت به خشم از اش  نهیس. کرد پرت  را دستمال یادیفر با

  حساب شیرو پارتنر   عنوان به که بود کرده کار چه. زد  هیتک گاز به. رفت

  مرد کی با  رابطه یبرا   یا نهی گز که بود گذاشته کج پا کجا بودند؟  کرده

 انیمیسل به تا رفت یگوش سمت  به.  دیلرز یم اش چانه بود؟  شده اشیع

.  نبود  زیم یرو.  گشت یگوش دنبال. کند نثارش  بود قیال  چه  هر و بزند زنگ

  کنج از  را یگوش. کرد بلند حرص با  را کوسن ؟ یلعنت بود کجا . هم مبل  یرو

  نیمخاطب یتو.  داد یم جنگ اعالن قلبش و دیلرز یم دستش . برداشت مبل

  ینی ب از  خشم پر  یها نفس. کرد دایپ را شماره. گشت انیمیسل ی شماره دنبال

  العمل عکس  جزء دادن فحش مسلما. داشت نگه دست. زد یم رونی ب اش

  مردک آن دیبا قطعا  خشم؟  همه نیا با  دیبگو چه  بزند زنگ حاال.  نبود شیها

  آن دقت با. آورد ن ییپا را  ل یموبا. حاال  نه اما نشاند، یم ش یسرجا را  آبرو  یب

  دهینشن  یزیچ.  ی فیشر با دارشید  ن یاول همان. کرد مرور را ییکذا یدورهم

.  بود نکرده نگاهش موجه  ریغ کس چیه. امدین ادشی به یمشکوک زیچ . بود

  یتو  یفیشر.  افتاد برگشت ریمس ادی. نبود دیبع کارها ن یا  انیمیسل از...  اما

 ...  نیماش ی تو  و. برساندش بود کرده اصرار  طلبکارانه  و  اخم  با کوچه

  آن از  او  گفته انی میسل که بود گفته نی ماش یتو ... بود خودش...  بود خودش

 . ستین ها
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  را  کار نیا ان یمیسل واقعا پس. فرستاد رونیب نهیس از  یقیعم نفس دیام نا

  به  خوب. بود گرفته را او شنهادی پ ی پ ل،ی م یب ظاهرا  هم، یفیشر و کرده

  از جور کی:  یبعد  دارید یحت و روز  آن در را  یفیشر  برخورد داشت خاطر

 ...  که انگار ز یآم ری تحق حالت  کی. کردن نگاه باال

  کوچک  یدست ساک تین نیهم با و رارساند؟  او  تین  نیا  به یفی شر واقعا

  کافه، نیزاید ش،ی را یو ؟ یبعد یدارهاید ی برا  اصرار و آورد؟  پس  را لشیوسا

  یپارتنرها آن از  دایو بفهمد  تا بود ی ا بهانه همه و همه  کافه، یتو یهمکار

  فکر  تنش به دهید را او که بار هر یعنی نه؟  ای هست  پردردسر و  چسبناک

   کرده؟ 

 . پوشاند را  شیها چشم

 

  ام؟  یآدم نیهمچ  من کرد فکر چطور ... نه...  نیا...  نیا_

 

 : گذشت ذهنش از  لحظه کی

 

  حرفا  نیا. ومدی ن خوشش من از وقت چیه رهام گفته؟  درست برادرش یعنی_

 کنم؟  ی نی نش عقب من خواد  ینم حرفا نیا با نساخته؟   خودش از  رو

 

  بکشد؟  عقب  بخواهد حاال که بوده  ن یب در یرفت شیپ چه ؟ ینینش عقب کدام

  ان؟ یم نیا کرده یبی عج کار چه

 

 مسلما. یفرار  شیها چشم  از  خواب  و بود صبح کینزد. زد غلت شیجا  یتو

 ...  ی فیشر و. رفت نخواهد کافه به

  نیا انیعر  طرح   با نبود حاضر  نه؟  ای کند صحبت او با  مورد نیا در دیبا

  اگر اما. بدهد قرار شتریب بیآس معرض در را  تش یشخص و  غرور موضوع

   ست؟ ین واجب یجد  برخورد کی باشد، گفته درست رهام
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 . زد یگرید غلت

 توانست یم  یراحت به  پس. بود  نداده او به یشنهادیپ  نیچن  که حسام  آخر

 .  ندیبب لطمه حاال  از شتر یب او   و کند انکار

 

  را گاهشیجا  او  رفتار. بماند حسام العمل  عکس منتظر و کند سکوت دیبا

 . کرد خواهد نییتع

 

@kanalneynar 
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  داشت جا یکل هنوز . بود زبانش  ریز  بانو  نیمه ی مادرانه رفتار ی مزه هنوز

  دورتر یروزها یبرا  و کند مزمزه  را شام یمهمان نیری ش و  آرام یها لحظه

  ی ادامه  یبرا  ییجا گرید. بود دهینشن  را  ها حرف آن اگر فقط  . ردیبگ ی انرژ

  شیبرا یفیشر  ی واسطه به ام،ی ت  و بانو  ن یمه. نبود  نوپا  یها رابطه نیا

  یتو . داد ی نم ربط هم به را ها  آدم او . نه خودش. بودند کرده باز آغوش

  کیتفک نیا که دانست یم اما. داشت را خودش  امن ی انهیآش یکس هر دلش

  و آورند یدرم دلش از  ریتفس  هزار. دیآ  ینم در جور عرف اخالق با ها کردن

  انتخاب  طیشرا  نیا  با اما. جان نیمه نه دیشا. کنند یم لوث را  اش  یمهربان

 .  نبود کار در یحسام. بود شده تمام. ماند ینم یگرید

  ها سال که یا مادرانه. بود شده حاال از.  شد یم تنگ جان نیمه  یبرا دلش

  شیپ  روز چند  حرف ادی .شد یم معنا  هم او وجود یتو  بود، کرده گم شیپ

 :افتاد یقهرمان خانم
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 ." جانم دایو  انداخته  گل صورتت!  کر طانیش گوش"

 

 . کند نگاه حالش  و حس  یب و   پکر ی  افهیق به نهی آ  یتو نداشت رغبت

  رو وار ید به قدر  آن. کرد یم جمع اتاق  وارید از  را روشنش قاب داشت آفتاب

 ها گنجشک  یاهویه. نماند  یباق نور از  ی ا کهیبار  یحت گر ید تا زد زل  رو به

 ! داشت  دنیشن ی برا یآواز  هنوز  که بود خوب چقدر. بود شده شروع

  یجلو  یچنارها  برگ یب یها شاخه.  خواب  اتاق  ی پنجره سمت چرخاند سر

  خواهد را شانیها برگ شدن سبز سکوت در هم امسال. بود دایپ ساختمان

  به را دلش امسال اسفند شوق  شیپ ماه دو-یکی از ! بود شده ی اسفند چه. دید

 با. بگذرد حسام  از  ییباال دوز با بود بنا  که یاسفند. انداخت  یام تاب و تب

  دیخر  تاب و تب در یها آدم یتماشا.  کافه دیع دم یها یشلوغ تازه، یها آدم

 .  یتازگ و

  اش ی انرژ ی همه درون،  از  یا تلمبه. بود شده سوخت  هم باز او یتازگ اما

 . نداشت یتکان  خانه حال  و  حس . بود دهیمک را

 

 "کن ولش"

 

  خواهد تماس کافه به  امروزش نرفتن ی برا حسام فردا ای امشب دانست یم

.  بود نگرفته یمیتصم او  تماس به  ندادن ای دادن جواب ی برا  هنوز. گرفت

  او  حضور به جوره  همه. کند انکار را نیا توانست ینم بود؟  تماسش منتظر

 . فتدیب سرش  از کارانه بیفر حضور نیا  تا برد یم زمان. بود کرده عادت

 .  کرد یم عادت  هم نیا  به.  نبود مهم

.  صدا سراغ رفت و  آمد رونیب  اتاق  یکیتار  از. شد بلند هال  از  لی موبا یصدا

  گفت یم لحظه هر. شد ینم  قطع آهنگ.  بود حسام. ستادیا  یگوش سر یباال

  را  یگوش و شد خم  باالخره. زد یم  آهنگ  هنوز اما. است  آخرش گرید نیا

 . برداشت

 
@Vip_Roman



 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  431 صفحه  _____________________________________________________________________________

 بله؟_

 

 .  نشناخت را داده شکل ریی تغ یصدا  ن یا هم خودش

  کافه به چرا  که بود متعجب و  دیپرس  را حالش حسام ی  مانهیصم یصدا

  اصرار دیشن حس ی ب یصدا آن با را  دایو  یتلگراف یها  جواب یوقت. امدهین

 :کرد روانه هم یطنز دماغ سر .افتاده فشارش ای شده ضیمر باز که داشت

 

  فشارت که تو  از  نمیا  م،یباش باالش  فشار نگران دیبا یه که مامان از اون_

 .  دیخند  و. کدوم چیه فشارتون ستین رگالژ . افته یم  کنه یم ینیسنگ یه

 

 . گرفتن تماس من با برادرتون_

 

 . شد قطع تماس  انگار دفعه کی

 . کرد تر  آسان را کارش حسام سکوت

 

 ... ی درباره گفتن ییزایچ_

 

 . خانما مورد  در شما نگرش_... 

 

 . دیبگو بود سخت

 

 .قبل  یها زن...  ی همه مورد در...  و_...

 

 . کرد  ادا  یمخصوص جور  ک ی را نیا  اریاخت یب
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  هم نفس یصدا  ی حت. بودند دهیبر  را  شیگلو  بند انگار. بود ساکت هنوز حسام

 .آمد ینم

 

 :دیپرس مصمم اما  رمق، یب  آرام،

 

 گفته؟ درست_

 

 :کرد پر  را گوشش شهی هم از  تر گرفته و تر آهسته  حسام یصدا

 

 .گفته درست_

 

 .کرد جمع  را شی صدا  لرزش اما. دیلرز  چشمش  یتو آب

 

 ها؟  رابطه و  پارتنرا_

 

 . محکوم کی  مثل. کرد دییتا
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 177_قسمت #

 

  ،یفی شر...حسام، سکوت که نبود  مهم  شیبرا. نبود یبعد  سوال یبرا ییجا

  طور  چه او  نبود مربوط  او  به. دیشا  یمانیپش  رنگ داد، یم گناه رشیپذ  یبو

  از ش یپ بود توانسته که قدر نیهم کند؛  ها یزشت غرق را  خودش خواهد یم

  با او  که داد ینم ی تیاهم.  بود یکاف شی برا رد،یبگ فاصله ماجرا  از  یجد بیآس

  نداشت؛ او  مورد در یتیمسئول چ یه. کرد خواهد چه اش  یزندگ  و خودش

  به یتعهد. مانیپش و  متنبه خواه و  اشتباهش راه ی ادامه ی برا جسور  خواه

 ستین  یقرابت چی ه دو نیا  نیب. شد یم جدا  هم از راهشان  جا  نیهم. نداشت او

  تماس از  که روز  چند  نیا.  هم یدیام چ ی ه یجا ده،یرس نجایا  به کار  که حاال و

 هرگز که کند فراموش بود کرده یسع دایو گذشت، یم  ،یفیشر ... حسام،

  به پا داشته، مراوده او با  اشتباه، یمند عالقه جادی ا حد تا ده،ید را یآدم نیچن

  ها ابانیخ در لش یاتومب  سوار. کار  انجام حس  با نه هم آن  گذاشته، اش  خانه

 مدام شده، آشنا اش خانواده با خورده،  غذا رستوران در  همراهش زده، گشت

 ... داشته امک یپ و  تماس تبادل

  یم زی گر او به  مدام ذهنش ،یداریب  ساعات در که ردیبگ دهیند کرد یم یسع

 .کرد  یم ی تاب یب زنان دو  دو  شیها چشم و زد

  ش یپ یمدت از که یمیقد یها دوست به. کرد یرو ادهیپ ها  مسافت روزها، نیا

 دوست و هیهمسا پارسا، لوفری ن دنید به. کرد تلفن  بود، خبر یب ازشان

  تمام و  ختیر هم به را  خانه دمانیچ.  کرد دعوت نهار  را  نگار.  رفت مارش،یب

  و خسته  را  خود  قدر آن تا است  نیا  تشین  که نیا از  کرد یم فرار مدت

  از. باشد نداشته یمعن یب یها فکر یبرا  یمجال گرید ذهنش  تا کند مشغول

 اندوه که بود بلد ها نیا  از  شی ب را  او  الیژ. رفت یم طفره ال یژ به زدن زنگ

  بل یس جهت چند از.  کند ی باز نقش توانست ینم او  شی پ. نخواند را  درونش

 به که یعادت از  ی وا  و. دلش هم بود، برداشته  زخم غرورش هم. بود شده

  بود کرده رد را  او  تماس سه! بود کرده دایپ شیها تماس و  ها امیپ و دارهاید

  دانست یم. بکند  ذهنش از  را اسم  نیا داشت دوست... حسام، دانست یم و

  یها امیپ اما .برساند  چهار  به را ها تماس که است آن  از  تر پخته یفیشر

 یها وچشم قلب  و ذهن و. د یرس یم صبح، بار،  کی ی روز کوتاهش
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  تا  و. بود دی جد  امکیپ منتظر  دار، دنباله یداستان مثل  روز هر انتکارشیخ

 :کرد  یم مرور  را ها یقبل بار نیچند ،یخوددار  هزار با  ،یبعد امیپ

 

 " یدار حق  تو"

 

 " هست؟ گذشت یبرا ییجا"

 

  تو  یبرا  مادرم نینازن  وجود به  قسم یگواه نه، زبونم نه،  قلبم یگواه"

 " ه؟ یکاف

 

 "بودم  صادق تو با من"

 

 "باش  من ی معجزه"

 

  از ابتدا از . کرد  یم یپافشار ذهنش ی تو  یفیشر یبکاریفر  یرو  روز هر

  را او مهارت نی ا  دینبا  حاال یول. است" گریباز"  کی او  که بود نکرده توجه

  ساخته خود لجن  یتو  مرد نیا که  مربوط چه او  به. انداخت یم گوش پشت

  یفرار  ها یبار  و  بند یب  نیا گند ی بو  از  شهیهم او. زند یم پا و دست اش

   ش؟ یبرا  ستیامتحان چه  نیا  ایخدا .بوده

 

 .  داشت اج یاحت  یمعنو تیحما  کی به  ت،یامن  و  آرامش ی  دوباره لمس یبرا

 

  *** 

  پوره یها گوجه که یقهرمان خانم سال کهن یها دست به چانه، ریز دست

 .  بود رهیخ  خت،یر  یم فصل ساالد یها شهیش یتو را شده
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 . گذاشت یکنار و  گرفت دستش از را  کن  مخلوط ی خال یا  شهیش پارچ

 

 .تو دست قربان_

 

 . باشد شاد و  پررنگ کامال لبخندش کرد یسع

 یم سفارشش  به دایو که یرنگارنگ یا  پارچه یها دستمال با یقهرمان خانم

 رنگشان هم یسانت  ک ی یها روبان  با و  پوشاند را ها شهیش در یرو  د،یخر

 .  زد ونیپاپ

 

 . من مال شیاسی. خوشمزه و شدن قشنگ یلیخ شهیهم مثل_

 

 سفارشاتش  مخصوص ی قفسه  یتو که برداشت شهی ش دو یقهرمان خانم

 . گرفت دستش از را ها شهیش شد بلند  دایو. ندیبچ

 

 . دیشد  خسته. دینیبش شما_
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 شهیش .دیخشک  طبقه  یرو دستش لحظه کی. شد بلند لشیموبا زنگ  یصدا

  ترس .باشد یعاد رفتارش کرد یسع و رفت یگوش سمت به و گذاشت را ها

  غم، ی هیسا ناز سرو  اسم دنید با. کرد نگاه یگوش ی صفحه به  توام دیام و

  دو و داد جا  گردنش و  شانه نیب را  یگوش. نشست صورتش یرو دوباره

 .برداشت گرید ی شهیش

 

 . زمیعز سالم! جان   ناز سرو جانم_

 

 . دیپرس  را احوالش و داد را  جوابش  سروناز شاد و  نازک یصدا

 

 . جون  دایو یاینم_

 

  کی. خاراند را  شی ابرو یباال. گذاشت هیبق کنار را  یبعد  یها شهیش دایو

 : داد هیحاش ی ب جواب

 

  آدم هی  کافه یبرا. شه یم جادیا  تداخل اده،یز کارام. گهی د امیب نتونم  گمونم_

 .  الزمه کسیف

 

  و  او  بماند، و ست یخال یلیخ  شیجا  گفت. کرد صدا  و سر و شد دمغ سروناز

 . کرد خواهند کمکش ها بچه

 .کرد  عوض را حرف دایو

 

   چطورن؟  ها بچه. زمیعز قربونت_
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  دوس رو ما گهی د. هیخال یلیخ جات.  جون  دایو نکن عوض حرفو .  خوبن_

   ؟ یندار

 

 . شمیپ یا یب حتما  دیبا تو امیب تونم  ینم من ه؟ یحرف  چه  نیا زمیعز نه_

 

 :دیپرس طنتی ش با سروناز

 

  ام؟ یب تنا_

 

 :دیخند دایو

 

 !خواسته خدا   از  ا،یب دیحم با_

 

 . بود دخترا هیبق و ستاره  منظورم! اوا_

 

. شست یم بود، شده فی کث یترش یبرا   که را یها ظرف داشت یقهرمان خانم

  تلفن، به زد  اشاره دایو . طرفش  برگشت. اش شانه یرو گذاشت دست دایو

  خانم. کرد خم  سر گذاشته نهیس را دستش و داد نشان  شرمنده را صورتش

 . داد باال  لبخند با  را  اش  چانه و بست پلک  با هم یقهرمان

 

 :گفت یگوش یتو دایو

 

 . آخه بلنده گوشام آره،_

 

@Vip_Roman



 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  438 صفحه  _____________________________________________________________________________

 ! جون   دایو  نه یوااا _

 

 :راه آن به  زد را خودش و مکث بدون و

 

 . روزا ن یا چشه دونم ینم  یفیشر حسام نیا_

 

  یب و یعاد.  داد قورت  را دهنش آب.شد دیشد ناخواسته دا یو قلب ضربان

 :دیپرس تیاهم

 

   روزا؟  نیا چشه_

 

 : گفت ینادان فاز  یتو  طور همان سروناز

 

  تو.  اصن دپه یلیخ  هیمدت خب، یول  ژسته، تو شهیهم اون البته. خودشه تو_

 ه؟ یچ داستان یدونیم

 

  ینم را قلبش دن یکوب طبل  یصدا که یکس. بود شده شل  دستش یتو یگوش

  آتش  دخترک نی ا  دانست یم. داد فرو را دهانش آب دوباره د؟ یشن یم د،یشن

  هم اشتباه که گفت  یز یچ  کی یقبل  لحن همان با. زند یم یدست کی داد پاره

 .نباشد

 

  خسته. ادهیز که هاشم برنامه  و کار. شه یم نگرانش  باالس، مادرش فشار_

 . گهید س
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 . ندازدیب  او ن یزم یتو را توپ و  کند عوض را حرف  طنتیش با تیخوا  بعد

 

  گربه که نینباش پرش دم یشیشمی ک اوضاع نیا  تو نی باش مراقب شما_...

 . نزنه  شاختون

 

 : دیخند سروناز

 

 . رففففت شد، در به  راه از  جونم دا یو... پرش؟  دم  ؟ ی شیشمیک عه؟ _

 

  نیهم با و  ردیبگ  هامیا به توانست یم او  اما. داشت  هیکنا حرفش  هم باز

 . کند دور خواست، ینم چه  آن از  را  بحث دلخواه، یمعنا

 

  از  یلیخ.  ام ییجا  من جان سروناز  . نیکرد در به راه از منم شما گهید آره_

 . رمیگ یم تماس باهات. دلم زیعز ممنونم تماست

 

 . کرد قطع را یگوش و کردند یخداحافظ
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  را دستمال و کرد خشک  آشپزخانه یکاغذ دستمال با  را دستش یقهرمان خانم

 بود یکاغذ یها زباله از دهیپوش مهین  تا که یکوچک ی  زباله سطل یتو

 .نشست زیم پشت آهسته. انداخت

 :گفت کند، نگاه  دا یو به  که نیا بدون

 

 .جوان ن یا هیخوب مرد_

 

 . داد ل یتحو صدا  یب ی  خنده ک ی دایو

 

 . دارم یبرم خشکا  یسبز ن یاز. نکنه درد دستتون. نی نباش  خسته... بله،_

 

  نرم  ز،یم یرو را  شیها انگشت یقهرمان خانم . بود داده ه یتک نک یس به هنوز

  صورت از  .کرد یم نگاهش آرامش  پر  یلبخند با و  بود زده گره هم به

 که ییها نگاه  ،یساختگ یها لبخند زانش،یگر یها نگاه  از  دا،یو ی پژمرده

  شدنش پکر تلفن، خوردن زنگ وقت شوقش  د،ییپا یم را  اش یگوش دزدانه

  و دهیپر رنگ صورت ش،یها کردن  عوض حرف  نبود، اما  بود دیبا  که آن از

  آن موضوع. ستیچ  موضوع که بود دانسته اش،  گرفته  آتش یها گونه بعد،

  ی توجه با کافه، یتو روز آن که بود گریباز  ی جذبه پر و  پوش خوش مرد

 .بود شده صحبتش   هم یربع کی  و بود آمده سراغش خاص

  ینینش هم نیا  محرک دانست یم خوب.  بود  بر از  را زهای چ ن یا یقهرمان خانم

  کی که دید و کرد  یم جابجا  را لشیوسا داشت بالکن یتو  که شب آن. ستیک

  و  کرد پارک  ساختمان در ی جلو رنگ  اهیس کیش بزرگ بلند یشاس نیماش

.  کند صدا"بامداد خانم " را  دایو دی نبا گزید که دانست شد، ادهیپ  آن از دایو

 و ذهن یکس  چه دانست ینم کافه، یتو  مالقات آن تا اما. بود دهیرس وقتش

  ینم یحرف هم دایو  چون بود دهینپرس یز یچ. کرده مشغول خود  به را دایو دل

  چشم ی گوشه از  بود،" فتهیش جان" خواندن گرم سرش ی وقت روز  آن. زد

  سمتش دوخت،  خوش ی شلوار و کت در دهیپوش و قد بلند نسبتا یمرد که دید
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  اجازه نشستن ی برا   و گفت آمد خوش کرد، ی معرف را خودش داد، سالم آمد،

 .گرفت

 :بود کرده ورانداز  را مرد نیا  و کرده نگاه اش چهره به یقهرمان خانم

  به  که گرفته و  آهسته گرم،  ییصدا و  دهیتراش سر  و دار ل ی سب و  شیر صورت

  و  گفت یابتدا  همان ی وقت. کرد یم صحبت حی صح  و سیسل شغلش ی  واسطه

  اظهار و  دیکش وسط  را دایو  حرف  مند، عالقه و براق  ی ها چشم با گو

  یقهرمان یلیل ماه داده، حضور  افتخار  دا یو خانم مهمان که کرد ی خوشوقت

 . اند هم ریدرگ دل  دو نیا که دانست
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  یب انداخته،  پا ی رو  پا ن،یسنگ یها  نفس با. بود نشسته نفره  تک مبل  یرو

 . درهم ها اخم تکان،

 . شد اش یطراح  مشغول دوباره و کرد او به ینگاه  چانه ریز دست امیت

. کرد مشت را ها  انگشت دوباره و انداخت  اش یمچ ساعت به  نظر کی حسام

 سکوت اعالن  ی نیب ی رو اش اشاره انگشت  رو، روبه وارید زی قرن به نگاه با

 .د یچرخ  او سمت درجه چند  سرش ام،یت به ینگاه یب. داد یم

 

 شه؟  ینم داشیپ مامان یمطمئن_
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  گوش پشت را اش شده رنگ  یموها ی دسته و دی کش یقیعم نفس  امیت

 .فرستاد

 

 دنبالش برم تا صحبتن  گرم گهی د. یاک  خاله شیپ رهی م گفت...  آره آره_

 . ارمشیب

 

 .داد تکان سر مختصر  ژست، همان با حسام

 بود زده طرح  که ییها لباس به یناراض . کرد یباز دستش یتو  مداد با امیت

 :گفت و کرد نگاه

 

 نمونم؟  من_

 

 . یبر  اومد اون  شو حاضر  پاشو. نه_

 

 .  ستیچ دانست ینم. شده شکراب برادر دو  نیب بود دهیفهم

 

 ؟یگیم و رهام_

 

 :دیغر گلو یتو از حسام

 

 !اوهوم_

 

 : آورد  بهانه امیت
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 . خب رمیگ یم اسنپ مامان واسه. آخه دارم کار یکم_

 

 .بپوش . بعد برا  بذار_

 

 . خودش اتاق سمت رفت دهان در برده  فرو یها لب و دمغ صورت با امیت

 

 :داد تذکر حسام

 

 . برم دیبا ومدهین مهندس. ینکن معطل_

 

 . گهید شگاسینما.  ادیم شب آخر بابا_

 

 .شد باز در بعد یکم

 

 . سالم_

 

 . انداخت اطراف به ینگاه رهام

 

 ؟ ییکجا ام؟ یت_

 

  اش  ییعبا یمانتو یها دگمه بستن  حال در و  داد را جوابش جا همان از  امیت

 .  اتاق در دم آمد
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 پس؟  چرا یکرد رید. سالم_

 

  رهام. بود نشسته قبل ساعت ربع حالت همان به هال یتو  د،ید از  دور حسام

 :داد جواب هال سمت به آمدن حال  در و درآورد را شیپالتو  مین

 

 ... ه ییچا.  دیکش طول کارم شاال؟ یا کجا_

 . نباخت را  خودش اما. دیماس دهانش یتو  حرف  حسام دنید با

 

 داداش؟  یچطور !....به_

 

. رفت غره  چشم داده، باال  یابرو  یتا ک ی ن،ییپا مهی ن سر همان با حسام

 . بود داشته نگه ینیب  یرو  هنوز را اتهامش انگشت
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 : گفت بشنود امیت   که ییصدا با رهام،  از  گرفتن نگاه بدون

 

 ؟ یرفت... ام؟ یت_
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 . انداخت شانه یرو  را اش  ینیخورج   یا  پارچه ف یک امیت

 

 .  رمیم دارم_

 

  از  رفته باال یابروها با رهام. کرد آمد و  رفت برادرش  دو یرو  نگرانش نگاه

 . آشپزخانه یتو  رفت برادر و  خواهر یدست هم

 

 !یاوک_

 

 :حسام  به کرد رو

 

 نسکافه؟_

 

  سر از  ییجو  دل بابت.  شد بلند جا از  امیت  ی بدرقه  یبرا.  گرفت دهینشن حسام

 .  کرد اش یهمراه  و  خواهر پشت گذاشت دست کردنش باز

 

 .  باش مراقب_

 

 :گفت نگران امیت

 

 .  شتریب تو_

 

  تکان سر و کرد لمس را شیایآس دندان زبان نوک با. بست چشم کالفه حسام

 .داد
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 .  نباش نگران_

 

  ی تو  را شیها دست. بست سرش  پشت را در حسام و بالکن  یتو رفت امیت

 قدم قدم چند  آشپزخانه  به رو یآهستگ  به و  برد فرو نشیج  شلوار بیج

 .برداشت

  یتو  را نسکافه  ی مانهیپ. بود زده یالیخ  یب به  را خودش چنان هم رهام

 .  کرد یخال  دار دسته وانیل

 

 .ز یر رهام یکاف نمیا_

 

  با بیج به دست حسام . آشپزخانه یخروج سمت آمد دستش یتو  یها وان یل با

 رهام. دیرس یم  نظر به  زیآم دیتهد ترسناک،  نگاه  آن و هم  از شده باز یپاها

 . گرفت سمتش را نسکافه وانیل

 

 !جذاب بفرما_

 

  الیخ  او دید یوقت  و کرد مکث یکم رهام .کرد یم نگاهش حرکت یب حسام

  وانیل. نشست یراحت  یرو و انداخت ن یچ  اش یشانیپ  یرو ندارد، را گرفتنش

  یخور شکالت یتو از  کاکائو کی  برداشتن با و گذاشت ز یم یرو را حسام

  آن از شیب  یخبر  یب به تظاهر. برد لب به را  ش یچا دار،  روزهیف نینگ  لیاست

 . داد ینم جواب

 

 . نیبش . ... بعد بخورم، مو ییچا بذار_
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 : زد پوزخند

 . یزد گند یدون یم خودتم که خوبه_

 

 .پوشاند دودست با  و آورد نییپا  را وانشیل سرد خون رهام

 

 .  گرفتم  و بزرگتر  گند هی یجلو  من. ستین طورام   نیا! من داداش نه_

 

  ی  لبه یرو  را شیها دست و داد تکان سر . دیخند و انداخت  نییپا سر حسام

 . بود نییپا هنوز سرش. کرد تنش عمود ی نهارخور زیم

 

 . یبود  رو پر  و سرخود طور نیهم شهیهم. گهید یدار رو_

 

 .  کند یم کنترل را خودش  او گردن نشکستن ی برا دارد حسام دانست یم رهام

 

 .دارم دوست من...  داداش... حسام_

 

 :زد ادیفر. کرد  چپ را وسط  کوچک  گلدان و  آمد فرود زی م یرو حسام مشت

 

 ؟ یجور  نیا_
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                یلیل_ بر_سالم#

 182_قسمت #

 

 زمان هم یآزردگ  و خشم که ییها چشم  با را  رهام و بود آورده باال  را سرش

  حرف  ی اجازه  حسام. کرد باز دهان رهام. سوزاند یم  زد، یم موج شیتو

 :نداد زدن

  ؟ یدار  یا  اجازه نیهمچ  یکرد فکر  چطور_

 

 . دیکش جلو  را بدنش. بست چشم رهام

 

 .نکن  باور اونو  یحرفا. بشنو خودم از حسام_

 

 :گفت نیخشمگ یول  آرام  یی صدا با حسام

 ؟ ینزد حرف  من روابط از تو_

 

  ش یجلو یها دندان یال  را یزیر  زیچ  کی. داد هیتک مبل یپشت به دوباره رهام

  قانع و  آرام. ردیبگ دستش یتو  را  بحث کنترل خواست  یم هنوز. دییسا یم

 : داد جواب کننده

 مرد هی تو بده؟  گمیم مگه من من؟  داداش ستین  تو یزندگ از یبخش نایا_

  بعدشم. هیاوک ،یکرد توافق  شتریب  ا ی بار ه ی رابطه واسه یک هر با.  یآزاد

no problem !دمینشن یمبر  خبر من ماهه چند  نیا حاال.کارش  یپ بره طرف  

 .  دونم ینم گهید و یشد  secret یادیز  تو ای

 

  او  به هم کردن نگاه ارزش .  داشت نگه  زیم یرو  را  اش اشاره انگشت حسام

 :گفت شمرده شمرده. داد ینم
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  موردش در و ینظر   اظهار چییه حق  تو،. منه مال من، یشخص یزندگ_

 .  یندار

 

 ! ... اسطوره نشد د_

 

  بگم؟   بهش تونستم ینم خودم من_

 

 .  دونم یم دیبع_

 

 . کرد نگاهش  زیت حسام

 

 . نرفت رو  از رهام

 

  ما حول   و حال  و قلوه  و دل موقع مگه؟  یستین بابا همون ی ترکه  و تخم_

  باال و  پونک ینا یزم کش آب جانماز خط   هفت زنک اون  یوقت! میبود پشگل

!  من برادر!  کی ونی!  کی درجه! آقا... کنه مشورت افتاد ادشی تازه د،یکش

  پدر یب یکاها ری ز  آب. بدترن  برابر صد نایا . نکن موجهش  مثال ظاهر به نگاه

 ! مادر

 

 . صداتو  نشنوم_

 

 : داد ادامه. دیکش صورتش   یرو را شی ها دست. کرد پشت

 . کات  یچ همه... تمومه_
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 بود زده که  ییها حرف با راحت؟  قدر نیا.  خورد جا رهام. طرفش برگشت

  حسام احساس  ی ب و سرد ی  چهره دنید یول. داشت خشم  از  یطوفان انتظار

 .کرد اش زده شگفت

 

 . وقت چیه. نمتینب جا چ یه. یستین...  من یزندگ... یجا  چ یه... گهید... تو_

 

  را در که او سمت را دستش زده رتیح رهام. دیرس در به  عیسر و کرد پشت

 .کرد دراز بود، کرده باز

 

 ... نیبب ... حسام_

 

 . شد خارج حسام
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 ها تماس. دهیند  را  او  است ماه کی. خووب. دارد را آمارش گذشته؟  روز چند

  مختلف،  یها روش به مدت نیا تمام.  هم را ها امکیپ و  گذاشته جواب  یب را

  هر یرو به ببندد  در و برود خواب  رخت به تا کرد خسته را جسمش قدر آن

 . یکردن دل دل
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  واتس  تلگرام،. یگوش یها شنیکیاپل یتو  انداخته  راه باطل چرخش   دور کی

 گرید شیکارها راه  ی بعض. وار ید یحت یداخل رسان امیپ چند و  نستاگرامیا آپ،

  چند نیا داده هدر نترنتیا  ی برا پول  چقدر. زند یم یاحمقانگ به سر دارد

 راه نیتر مثبت  و  نیتر خطر   یب با کند آزاد را  فکرش دیبا ! درک به ی ا! وقت

 . ممکن یها

 .  ش یبرا  دارد یامکیپ  صبح روز هر هنوز  حسام و

 "کن فرو مغزت  ی تو و  نیا!  یفیشر! یفیشر ... نه حسام"

  کهو ی. بود دهیرس ش یبرا یفیشر از  امیپ ک ی. آپ  واتس  یتو برگشت دوباره

  یصوت امیپ. دنی دو به کرد شروع سرعت ی دونده کی مثل  اش دهیپالس قلب

  و رفته  سر اش  حوصله حتما.  رفت راه هزار به فکرش . بود فرستاده

  یرانم جوابم  و  یا  آورده در یباز بچه گنده زن تو گفته. کرده سرزنشش

  طور  داده قول. دیشا است التماس و  خواهش! یده ینم  که درک به. یده

 .آورده همراه ینوازش و ناز. باشد گرید

.  بشنود  را شیها نفس  یصدا خواست ینم.  نداشت را او  یصدا  دنیشن جرات

  خاص یگفتار یها عادت آن. را  حنجره یگرفتگ آن و  را شیها مکث و

 .  را شیصدا  یتو  غم ا ی. خودش

  یرانیو به دوباره دیترس یم و بود دهیکش زحمت ماه کی ترک   نیا  یبرا

 . بود مطمئن  را ن یا. هرگز اما او  به. برگردد اول یروزها

  رج به رج  افکارش کالف ی تو و  کرد نگاه یصوت لی فا  به یطوالن قیدقا

  فقط هم دیشا .داد یم ر ییتغ از  خبر  ری اخ  ماه کی  نیا یها  امیپ. ماند سرگردان

  عوض را اش ساله چند و ستیب  یزندگ سبک  دیبا چرا او . رییتغ ی وعده

  رابطه او که کند باور دیبا  چرا رد؟ یبپذ را ادعا  نیا دیبا   چرا  خودش و کند؟ 

  خود  چرا. را دردسر یب ی خوشمزه  پرشور عادت نیا گذاشته؟  کنار را  یباز

  کند؟  پشتوانه یب یادعا  کی ی  چهی باز را

  دنیشن به می تصم  دایو  باالخره و  بود شدن دهیشن منتظر هنوز یصوت امیپ

  شیصدا بعد،  و  بود سکوت اول. کوچک  مثلث یرو گذاشت انگشت. گرفت

  چقدر.  صدا نی ا بود شده تر  گرفته چقدر .  دا یو منتظر یها  گوش یتو دیچیپ

 . انگار تنهاتر. تر غمناک
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  خواند؟  یم شعر د؟ یگو یم چه

 ... دارد هم گفتن شعر توان او  بود برده ادی از...  آه

                یلیل_ بر_سالم#

 184_قسمت #

 

 ی داریب و  خواب در

 ا یرو باغ کنار

 الم یخ در الت یخ گلبرگ  ر یتصو

 ست گانهی ینقش

 م یبرا  تو ی صدا  موزون آهنگ

 ست ترانه بایز

 

  خاطراتت با  روزها نیا

 دار غم و شاد

 دار یب  چشم نیا

 

 باران افسانه  یشب از بعد

 روشن  صبح دیام  از بعد

 اران، ی  محفل در

 ی گشت دور تو

 جانم کاه بر  یزد آتش

   ها چشم نیا

 ها دست نیا
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 گرفته آتش

 

 گوشیباز باد دست تو از بعد

 کرد یم ناز را  خاکسترم

 مرد  فرو  شیزا  حسرت در خاکسترم

 کرد یم  پرواز  مرده ققنوس 

 

 زمستان  از آه

 بادا  نیچن باشد

 خواهم  ینم گرید

 ا یرو باغ نیا

 ندی بب شیها یرانگریو  همه با را زییپا

 خواهم  ینم گرید

 التیخ شاداب گلبرگ

 گذشته اوراق یال باشد دهیخشک

 

 تو یهمراه  با است  گرم دلم تنها

 

 

 

 

 ست ین بس ام  یمست یبرا یم نیا

   خواهم، یم ار ی خم ز یم من

@Vip_Roman



 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  454 صفحه  _____________________________________________________________________________

 ییسبو

 ... خواهم  یم اری یها  چشم از زتریر لب

 

 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

 

                یلیل_ بر_سالم#

 185_قسمت #

 

  از دور سرسخت زن نیا باشد کرده باز  را اش یصوت لی فا بود  دواریام

 نه دلشان که ییها زن هستند هنوز که بود داده نشان  او به  دایو .دسترس

  زنان از ینسل شی برا دا یو. مرد کی  تیجنس نه شهرت، نه  رود یم پول   یبرا

 ذات به داشت دایو با  او.  اند گانهی ،یگمنام نیع در  که بود کرده معنا را

  پشت و ها یتوجه ی ب نیا .شدن خواسته  نه خواستن،: د یرس یم اش مردانه

  و بود کرده متوجهش. بود داده رییتغ"  او" به" من" از را نگاهش ها کردن

  اما  هیحاش یب سخت، و  محکم اما آرام  زن کی . تر  باز را  اش  یانسان دید افق

  و اما گرید که بود یستودن قدر آن خصلت  نیا... و پاکدامن  و نیوز  موفق،

 .  نداشت اگر

 .  بشنود کاش

  زنگار بتواند که ی زیچ  هر. دیسف ای  سرخ ای زرد شعرش  که نبود مهم ش یبرا

 .  است  قیال و  کامل  رد،یبگ اش بسته کبره احساس از

 .  نکند پشت او  به و  بفهمد  را اش  خواسته عمق دایو  خواست یم فقط  او

 ... بار  نیا دیشا. کند  امتحان هم را  بار نی چهارم خواست یم

  نخواهد جواب شد مطمئن که قدر آن . خورد  زنگ. گرفت را دایو ی شماره

 .  فشرد هم به درد از را شیها چشم. داد

  کهیبار به دشیام. داد ینم  اصالح  یبرا  ی فرصت  و بود شده  دیناام او از دایو

 .  شد برقرار تماس.  بود دهیرس مو ی
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 دایو_

  اکثرا  که ستیراز  ها زدن صدا  یتو. نداشت  گفتن یبرا  یحرف نیا  از تر مهم

 ،یدلتنگ تمام و  بزند صدا  را نامش بار هزار داشت دوست. ماند یم یمخف

  باز  و عشق عشق،  ،یبستگ دل فرصت، یتقاضا ،یشرمندگ عفو، یاستدعا

 .  زدیبر نام  نیا  یبرا شیصدا یتو  را عشق هم

 .بده زدن حرف  فرصت... دایو_

 

.  او   یبرا حتما او؟   یبرا زد؟  یم تند  قلبش. دیشن یم را  دایو  یها نفس یصدا

 !  باشد خشم سر از  اگر  یحت  تپش ن یا  است زی عز چه و

 

 .نمتیبب ... نمت؟ یبب... ۹ ساعت... امیم امشب_

 

 . بودن هم با ی ها هیثان. کرد پر  را سکوت یها هیثان شانیها نفس

 . گذاشت قلبش  یرو را یگوش

 

 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

 

                یلیل_ بر_سالم#

 186_قسمت #

 

  و  یقرار یب به  ستد،یبا نه عدد یرو  بزرگ ی  عقربه تا  را، ساعت چند نیا

 عالقه مورد که وسای  آثار  از یکی. گرفت دست به کتاب .بود  گذرانده اضطراب

 . انگار نداشت رغبت امروز  اما. بود اش

  بخش الهام و دهنده آرامش شهی هم که ها همان. کرد  شی پ و  پس یقیموس

 . البته قبل ماه چند تا! هوم دهنده؟  آرامش. بودند
@Vip_Roman



 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  456 صفحه  _____________________________________________________________________________

 .کرد متوقف را لمیف نشده قه یدق ده. نوی تارانت ی ها لمیف از  یکی و

 ش؟ یها انگشت یال  بود چندم گاریس نیا

  ن یچ و داد مالش را اش یشانیپ انگشت  سر با. دردش ی  چاره نبودند نهایا نه

  نفر  کی نگاه انگشت  سر با فقط  که... ؟  دلش یها نیچ  اما. کرد صاف را ها

  ی پرده پس از پنجره، آن پشت  از باال آن از  اگر. کند نگاه  اگر. شد یم صاف

  اش  هیسا نتواند که کرده؟  خاموش  چرا را  چراغ! الکردار. ندشیبب شده پیک

  گذشته قرار از قهیدق ده. انداخت ساعتش به نگاه ند؟ یبب پرده  آستر پشت از  را

  تر  نییپا که نیماش ی تو  از حسام. شد باز ساختمان در بعد ی  قهیدق پنج. بود

  آرام. پوش اهیس  پا تا سر. کرد نگاه را  دایو  بود، کرده پارک دایو  ساختمان از

  را آمدن در اکراه.  ل یاتومب به کرد ری گ چشمش  و دییپا را  اطراف بست، را در

 نگاه  کی با. نشست مکث با و کرد باز  را  در. دیفهم شد ی م آمدنش آهسته از

 .  کرد سالم گذرا

.  الغر یکم و دیرس یم نظر  به  دهیپر رنگ . کرد نگاهش قیدق لحظه  چند

  خلوت ی  گوشه همان و کوچه  ی انتها به رو  تا زد دور  و داد را جوابش

  مانتو ی گوشه معذب، که دشییپا یم چشم  ی گوشه از . براند  کوچه از  رونیب

 . کشد یم بلندش  دامن یرو  را

  . بشنود  تا بود آمده. بود داده فرصت. بود  نجای ا دا یو حاال

  با  شیبرا چه آن حفظ  یبرا تا بود کرده باز دهان ،یسخت  به چند  هر حسام، و

  داشت دیام. کند  ارائه   نقاب یب  را اش  یواقع خود  را، خودش  بود، تر  ارزش

 . دهد نجاتش  صداقت نیا

  چه با  را اش یزندگ سال، همه ن یا  دیفهم تازه کرد، گفتن  به  شروع یوقت

 ! کرده یسپر یآور شرم روش

  بعد  و شود پاک  گفتن،  محض به که نداشت را  شیکش کی  ش یپ اعتراف  حس

  پسر کی لجاجت با که داشت را ی مرد عاقله حس.  نو  از  ی روز نو  از  روز

  یکی  تا است منتظر و افکنده  آتش در را خود جوان تازه ک ی ی خرد یب  و بچه

 .  بنشاند را ها شراره

  یدختر. یدانشگاه ی دوره هم کی . دیگو یم شیبرا  دور دوران و  طناز از

  با دیفهم سال  دو از  بعد و شد عاشقش ی گریباز یها  سال نیاول در که
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  ی ضربه و شکسته غرور  از.  ختهی ر هم ی رو شیها لمیف  از یکی کارگردان

  بود دهیفهم که  دختر، نیا از  قدر آن  و. گفت خورد، انی جر  نیا از  که یسخت

  یوقت که گرفت  دل به  نهیک نبوده، یجوان  خام  شور جز  یز یچ  او به احساسش

 . بود شده اهیس زنان و  دختران ی همه به نسبت دشید که آمد خود به

...  و دگاهید نیا  ی تو نمای س یایدن یبرخوردا  و  روابط و م یکار یفضا مسلما_

 به دست و بودن  توجه مورد به کردم عادت فضا  اون تو من . بود موثر  رفتار

 . کردن دست

  یم یزیچ  دنبال پنجره رون یب یکیتار  یتو  انگار. کرد ینم نگاهش هنوز  دایو

 .گشت

 

 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

 

                یلیل_ بر_سالم#

 187_قسمت #

 

 :داد ادامه  خواه عذر و کرد دنبال را  او نگاه رد

 

 برادرم،  برخورد مورد در و_

 

 دست و نشست انزجار  ی  هیسا لحظه کی دا، یو  ی چهره  روشن کیتار  یرو

 .  آورد باال یکم"بشنوم  خواهم ینم"  عالمت به را چپش

 .  کرد نگاهش نظر مین  کی قدر به دا یو .شد اش رهیخ  لحظه چند حسام

 

 . خودشه کار یپاسخگو یکس هر_
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 .یکیتار به دوخت چشم دوباره

 

 .نیگفت یم__

 

 بود؟ شده  دار هیکنا عمد به لحنش. دیدو حسام صورت ی تو  خون یسرخ

  هم به را انگشت ده هر نوک . گذاشت فرمان  یرو را  دست دو هر ساعد

 . نیب آن  بود ساخته یقفس  و بود چسبانده

 

 .  تو  مثل نه. نکردم یزندگ پاک دونم یم من_

 

  دایو . نبود پاسخش سکوت. دایو جانب از  داشت امیالت انتظار  اش آزرده لحن

 .بدهد دلش به دل نداشت  الیخ  انگار اما

 

  دو توافقات نوع نیا  یتو دمید ینم یرادیا.  میزندگ ی وهیش از  بودم یراض_

 ... من. نداشتم هم  یسر درد. نبود مجبور کس چ یه. طرفه

 

  را  خودش  بود توانسته ، یدشوار به. داشت درد و بود دهیرس عصب به

  که نیا اما،. خودش یزندگ ی  وهیش راداتیا  به اعتراف ی برا کند یراض

  از گذاشتن هیما بشکافد،  را پنهان  نیچرک  ی توده آن و  ردیبگ دست شترین

 .  بود غرورش

  در. دییسا یم هم یرو  نرم و متفکر  را ش یپ یها دندان. داد جلو  را اش  چانه

  نه،. داد ینم گوش که دایو . دیترد یتو بود مانده. سکوت  و  گفتن بش و شش

  خودیب هم جا  نیهم تا. انداخت باال  شانه یکم. نه دل  بود، داده گوش چرا

 .  انگار شده تمام. بود برده سوال  ریز را  خودش

@Vip_Roman



 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  459 صفحه  _____________________________________________________________________________

  به شد باز زبانش  دا، یو طرف  از کوچک  ی هیزاو  ریی تغ  کی با  کهوی اما

 .  کرد یم نگاهش منتظر و  بود برگشته سمتش  به یکم دا یو. ادامه

 . داد فشار هم به را شیها لب

 

  ازدواج  و داری پا ی  رابطه هی به وقت چیه شد باعث یدائم  تعهد  از ترس_

  یبان خواستم  ینم.  نداشتم  هم یتعهد و  بود نیتام م یآزاد یطور   نیا.  نکنم فکر

  ایدن ن یا یتو  رو یا گهید آدم خواستم ینم. بشم اشتباه ارتباط  هی لیتشک

.  کنم ل یتحم گهید انسان به  رو جبر انتخابم با خواستم   ینم. کنم سرگردون

 ... که یباش شده متوجه  خودت دیشا... دیشا

 

 . بود کرده زیت گوش اما  انداخته نییپا چشم  او  به رو  دایو

 

 

 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

 

                یلیل_ بر_سالم#

 188_قسمت #

 

  را  اش یشانی پ  کالفه شست، با و کرد  کینزد فرمان به  را سرش. کرد مکث

 .  گذاشت لب یرو را  شستش و ماند حال  همان در. خاراند

 

  از پدرم طالق  اصل  در. بودم مادرم  و پدر  یعاطف طالق  شاهد عمر کی من_

 .  خانواده کل
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 زده رون یب فکش ی  هیزاو و کرده  قفل   را شیها دندان پدر  نام یادآور ی یحت

  ر یز را درد. سکوت اعالن دوباره. گذاشت لب یرو شست دوباره. بود

 داد تکان سر . یصندل به زد هیتک  قیعم دم ک ی با .کرد یم یمخف پوستش

 .اتییجز از برداشت دست. ندیناخوشا خاطرات پراندن  یبرا

 

 . رهام...  و  من. نبود  ما یبرا یخوب یالگو  اون،  حال، هر به_

 

 :صلح یبرا  برد  باال هوا  ی تو دست و کرد دایو  به رو  اما بالفاصله

 

 ... واقع در. ستین  یخوب هیتوج ... نیا  البته...  البته_

 

 .سرش یرو دیکش دست و گرفت را اش ینی ب انگشت  دو نوک  با

 

 ...  بگم چطور ...  من...اممم_

 

  نفس قیعم دوباره. نشست رهیگ دست ی رو دایو دست همراه حسام چشم

 .  گرفت

 

 .  میگرد یم بر. خب  لهیخ  وقته، رید_

 

 . داد تکان سر سپاسگزار کالم،  یب دایو

 

 :او به  کرد رو بزند، استارت  که نیا  از  قبل
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  اما. کنه ینم  کم شیبد از  دونم یم . بگم یکس هر به که  نبود یی زایچ  نایا_

 .  بده رییتغ برات رو  یزیچ د،یشا

 .  نکردم تالش زن  هی... تیرضا جلب یبرا  وقت، چ یه وقت، چیه

 

 .  دیکش ته شیصدا

 

 ... تو...  تو . هیبق با  یدار  فرق...  برام. دا یو یمهم برام  تو_

 

  چانه و لب که ییها دست با  و. دیکش  صورت  یرو را دست دو هر قرار  یب

  دا یو. انگار بود  شده یا شهیش شیها چشم. کرد نگاهش  بود، پوشانده را  اش

 . انگار نداشت یخوش حال هم  او.  گرفت او  از نگاه

 

  بعد ی  قهیدق دو از  کمتر. زد استارت  و کرد جور و جمع را خودش حسام

  دست حسام. کرد باز  را لیاتومب  در دایو.  بودند دایو  ساختمان در یجلو

  ی همه با هم  او. برگشت. کرد ش یصدا  و  او یصندل  یپشت یرو گذاشت

 .  بود  آشفته اش  یخوددار

 

  تمام با اومدن کنار . من دنیبخش مورد در. یخوا  یم که  چقدر هر. کن فکر_

 ... هام یکاست و کم

 

 .رفت باال  دایو  یابروها

 .  کرد دور  نشانیب  یهوا  از دست با را  دا یو ی هی فرض  و دیخند حسام

 

 ...  گهید یزا یچ . یکن یم فکر  تو که یز یچ اون  نه... نه، نه، نه،_
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 : دایو نگاه یتو کرد قفل را نگاهش

 

 باش کنارم_

 

 

 

 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#
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 دهم فصل

 

 :گفت زن به رهیخ

 . سحر دارم دوست-

.  داد یم انجامش درست دیبا . نبود دا یو  به کردن فکر یجا  لحظه آن و  جا آن

 : کرد تکرار

 .دارم دوست-

.  قلبش یرو گذاشت را مشتش عشق  با  زن، به  رهیخ. بود ازین  از  پر  صورتش

  لحظه چند. کرد  نجوا  لب ریز  را  او اسم  ناباور. دیلرز لبش ز یم طرف آن زن،

 :دیبگو تا کرد جمع را  توانش و شد او   ی رهیخ

 دارم شوهر من... م یتون ینم ... شه ینم... من-

  ی گوشه آن . آورد  زبان به را  او  نام دوباره صالیاست  با و  دیلرز شیصدا

 . بود اش  چهره یرو یکم نور کافه، روشن ک یتار ی تو دنج،
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 . زن  فیظر  و لرزان یها دست سمت  کرد دراز دست

 .  شه یم یبخوا تو-

 .  پوشاند لرزانش دست با را  صورتش طرف کی  او ی فته یش نگاه غرق زن

 .ستین درست یچ  چیه ؟ یچطور  آخه-

 :دیکش  جلو  را خود قرار  یب

 .  کنم یم درستش من. من به بسپر!  زمیعز... سحر-

 :زد دودو  او ی ها چشم نیب سرگردان .آمد باال زن نگاه

   حاال؟   چرا-

 :کرد دیتاک تر درمانده

 کامران؟  با یزندگ  به کردم یراض خودمو گهید که حاال نمت؟ یبب دیبا  حاال  چرا-

 :گفت آهسته. کرد یم زمیپنوت ی ه را زن داشت بانفودش یها چشم

 ؟ یخوا یم. ستین رید وقت  چیه ی بخوا اگه-

 .  شد بلند اش  ناله. پوشاند دست با را  صورتش  زن

 ! سام-

 شیها انگشت. داشت نگه زن یها شانه از  فاصله با را شیها دست حسام

 .کرد جمع را شیها انگشت درد با .زد یم  ادیفر او   لمس یبرا

 ؟ یخوا  یم-

 .  خوام  یم-

 :گفت آمرانه یبلند یصدا کافه، سکوت و  یکیتار انیم از

 ! کات-

 : داد ادامه و

 !ها بچه نیآفر! یاوک-

 : گروه به کرد رو
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 .  هیکاف امشب ی برا-

 .شد یم بلند زیم  پشت از داشت که زن گریباز  به کرد رو

 .  نره ادتی یشیآف  فردا مایش-

 .دیکش چشمش ر یز را  اش اشاره انگشت یدگیخم و داد تکان سر مایش

  با  را اش بسته  ی ها چشم ی گوشه و بود کرده سر گاه هی تک را دستش حسام

  یرو دوستانه کنارش  از  عبور  حال در ها بچه  از  یکی. فشرد یم انگشت دو

. کردند یم  جمع را  یبردار  لمیف  بساط  داشتند ها بچه  .زد  ضربه اش شانه

 : گفت بلند موریگر

 .داداش میبر.  کنم پاک  متویگر ا یب جان حسام-

 " برو تو " یعنی که کرد بلند را دستش ژست  همان در حسام

 

                یلیل_ بر_سالم#

 190_قسمت #

  کافه از. کرد یخداحافظ  و داد دست ها  بچه  با عبور، حال  در و شد بلند جا  از

  باران . بود  شب مهین. شد خارج بودند، زده دکور  شنیلوک ی برا که یا

  که ی ا کوچه سمت رفت زنان قدم ب،ی ج  یتو دست. دیبار  یم نم  نم بهشتیارد

  مرهم درونش داغ تب یبرا  باران نم و  یخنک. بود کرده پارک را نشیماش

  نیا . دیچرخ  یم جا همه گرفته گر دا،ی و جواب التهاب یتو. اندک  چند هر. بود

  پاک.  بود گرفته حس  دایو  ادی به را عاشقانه یها سکانس ی  همه روز چند

  ها برداشت تکرار و  بود  یراض یحساب جهی نت  از که کاربخش! یا  حرفه ریغ

 .  نداشت  او کردن  خراب  به یربط

  دایو  و. بود کرده شتریب  را اش  ینوشتار   و ی صوت یها  امیپ  روز چند نیا

 .  برد باال آسمان به رو  را  صورتش . کرد  یم فکر داشت هنوز

 ی  ی آ ه،یخال  جات یآ-

  اما. دهیخواب  بود مطمئن. دیکش رونیب  بشیج  از  را یگوش  .بود دمغ بیعج

 .  طرفه ک ی یحت.  کرد یم بهتر   را حالش دا یو با کردن چت
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  دست. سدیبنو خودش   از و  کند ییگو تک  وقت، چند نیا  ی همه مثل  خواست

 گفت به را دایو  یپا.  بود گفته مونولوگ فقط  مدت نیا که یراست. داشت نگه

 :کرد پیتا.  بود نکشانده گو و

   ؟ یداریب-

  جواب که سدیبنو هم باز خواست. کرد هیتک  جلو کاپوت به . دیرس نشیماش به

 . آمد

 ." دارمیب. سالم"

  نیا  و.  داد را  جوابش  باالخره. انگار  بودند کرده وصل  برق به  را شارژرش

 . کرد خوشتر  را حالش مانده، داری ب  او  فکر از شب وقت نیا  تا  دایو که فکر

 ."  یباش داریب کردم ینم فکر"

 . دیرس زود جواب

 ."شدم خواب یب"

 ."بخور   بخش  آرام هی"

 ." ستمین اهلش"

  که یسکانس  ادی. کرد مکث لحظه کی سدیبنو  خواست یم که یز یچ  یبرا

  راحت  لمیف آن  یتو سام. افتاد  کرد، یم یباز شی پ ی  قهیدق چند نیهم

  داشته طرح  یبرا   ییجا که آن بدون  یحت.  بود آورده زبان  به را  احساسش

 . باشد

 :کرد پیتا

 "یخودش تو"

 دوباره .سکوت  در موقر لبخند کی:  را دایو  جواب دانست یم . دینرس یجواب

 :نوشت

 " بزنم؟  زنگ"

 .لبخند کریاست کی:  دیرس جواب
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  را مغزش دایو  میمال یصدا  خورد،  که بوق  دو یکی. گرفت شماره بالفاصله

 . کرد آرام

 .سالم-

 

                یلیل_ بر_سالم#

 191_ قسمت #

 

 :گرفت یقیعم دم. آسمان  به داد صورت راحت ال یخ  با اما خسته

 ؟ یچطور . خانوم  سالام-

 . ممنون خوبم، -

  خودش  از باز  داد حیترج  حسام و  . بود انینما  لحنش ی تو بودن دار فاصله

 :دیبگو

 کافه یسکانسا  امشب. گفتم  بهت قبال که یلمیف همون. بودم یبردار  لمیف سر-

 .  افتادم تو ادی یلیخ.  سحر و سام  یالوگاید. میگرفت  رو

 .ادامه یبرا  داد یم هل را  خودش. کرد مکث

 .  نباشم تو ادی که نبوده  یوقت مدت، نیا بگم  دیبا راستش، ینی-

 . کرد سکوت دوباره

 "انداختمتون یزندگ و کار  از  پاک"یگفت یم بود، اگه  نایا  از تر  قبل-

 . خجالت با و دهیرنج. زند یم لبخند  دارد دایو دانست یم

 . دوار یام اما خسته. دیخند هم خودش

 :گفت و  داد رونیب  صدا با  را بازدمش دوباره

  از آزاد برداشت ه ی. کنم یم یباز و  عاشق مرد هی کرکتر که باره نیاول نیا-

  . ویسنار  اون از   یشرق ورژن هی واقع در. کازابالنکاس
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  باران ریز کوتاهش نیآست  ی مردانه راهنیپ  و دیبار یم  تند داشت حاال  باران

  دیکش دست. شد سوار و زد بود، کرده صدا  یب که را  ریدزدگ. بود شده سیخ

 .داشت برش  سر از و یتی عار یموها یرو

 بارونه؟ اونجام. شد سی خ  میگر  گروه ژیپوست!  گرفته ی بارون چه-

 .دی سر قلبش یرو دوباره دا یو صاف  یصدا

 .  شترهیب  نجایا_

 . ی نخور سرما-

 ... شما اتاقم، تو من-

 . نداد ادامه

 : داد جواب  گزار سپاس و چرخاند  را  چییسو حسام

 .  باشه مراقبم،  منم-

 .  شد ابانیخ  وارد کوچه چیپ  از نرم  و آمد در پارک از

  نوک عادت، طبق. کرد ساکتش یا قهیدق د، یبگو خواست  یم که یزی چ یسخت

 :آمد حرف  به دوباره. دییسا یعقب یها دندان به  را زبان

.  بگم بهش  یچ  دونستم  ینم من و. گرفت سراغتو  بار چند مامان مدت، نیا-

 . کردم یم جمع و الش یخ  و بافتم  یم یز یچ هی  بود، قبال  اگر

 :بعد و کرد مکث

 . گفتم. بگم راستشو  که گرفتم  ادی تو از-

 :دیپرس دیباترد و  آرام دایو

 ن؟ یگفت  یچ-

 :گفت خطاکار ی  بچه پسر  کی مثل

 .یشد دیناام ازم  که گفتم بهش-

 :کرد روشن را ذهنش دایو  مطمئن یصدا  بعد، لحظه  چند

 . نبود کار در ییگو  و  گفت االن بودم، شده دیناام اگه-
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                ی لیل_بر_سالم ۱۹۲
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 : دیپرس و

 گفتن؟  یچ  جواب در مادرتون-

 :گفت لب  ر یز یباران خلوت ابانیخ  به رهیخ حسام

 ...  بره دست از فرصت نذارم گفت-

 .شد بلند حسام  یگوش از یخط  پشت بوق یصدا

 .  نیدار  یخط پشت-

 . رمیگ یم تماس  بعدا ست،ین مهم-

 .  گرفتن تماس  موقع نیا که باشه یمهم کار دیشا-

  با مدت نیا از  بعد که حاال خصوص به تماس، کردن قطع در کرد یم دل دل

  اش  یخط پشت به تا  کرد یخداحافظ دا،یو حرف  خاطر  به.  زد یم حرف دایو

 :داد جواب دمغ. برسد

 ام؟ یت هیچ-

 ... حسام-

 . بود نگران شیصدا

 . شد یجد حسام

 شده؟ یچ-

 .دیفهم مامان-

 : دیپرس قرار  یب

 و؟ یچ-
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 .  یکرد رابطه قطع  رهام با تو که نیا-

 :دیغر حسام

 کجا؟  از-

 .رهام-

 . زد یم رونی ب اش  ینیب  از  آتش  بار نیا

 . باال رفت فشارش. ناراحته یلیخ-

 .بود کرده خوش  جا شیابروها نیب  یقیعم گره.کرد نچ

 گفته؟  مامان به یچ   واسه ی عوض نیا-

  کنه کمکت داشت اصرار و کرد یم  سفارش  بهش داشت تو مورد در مامان-

  ختشویر ینم یگفت  و یکرد کوتاه تی چ همه از دستشو خودت تو که گفته اونم

 یچ هر مامان علتشو  یول. زده حرف زایچ  نیا  به راجع  کم هی  خالصه. ینیبب

 .  نگفته کرده اصرار 

 چطوره؟ االن مامان. براش دارم...  کهیمرت-

  یلیخ.  بود خودش   تو  بخوابه یوقت  تا عصر از  یول آوردم نییپا فشارشو-

 .  نداره خبر  دا یو به رهام تماس از تازه. ناراحته 

.  بود آمده بند باران. بود پنجره لب آرنجش. اش  دهیتراش سر یرو دیکش دست

  را امیت و داد رهام به یفحش دوباره لب  ریز . صورتش یرو دیکش دست کالفه

  اوقاتش . کردند ی خداحافظ. بخوابد برود و نباشد نگران که کرد جمع  خاطر

  فردا .  فشرد یم را  اش  چانه کالفه. دیمال را شیها چشم. بود شده تلخ  پاک

 . کرد یم رفع را  اش  ینگران و زد یم  زنگ مادر به دیبا

 

                یلیل_ بر_سالم#

 193_قسمت #
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  امان یب یها تپش ام، یت یها هیگر ل، یموبا  زنگ یصدا صبح،  روشن-کیتار

  مرمر یرو حال  ی ب امیت  رت،یح ،ی لونینا  کاور کی پیز شدن باز  غیج قلب،

  اشک از دهیپوش  صورت مهندس، ی  کننده وانهید یخوددار مارستان،یب کف

  فرو  نگاه نه،یس امان  یب ینیسنگ بهت، او،  ی شکسته آغوش   از  فرار رهام،

  یها شانه به،یغر همکار، آشنا، دوست، ،یاهیس کند یم کار  چشم تا افتاده،

  نمناک،  ی رهی ت خاک  ق، یعم گودال ام،یت  یها اشک گرفتن درآغوش لرزان،

 . خاک  خواب،  آرام، دیسپ اریبس صورت کی درد، درد، درد، بوسه، آغوش،

   شود؟  یم مگر

  دردناک یها یشلوغ در حضور  به که بعد  یروزها و ها ساعت. یشانیپر و

 که یدل یخال  ی جا. ن یا از  بعد حضور،  کی یخال شهیهم  یجا و. گذرد یم

.  ندی ب ینم یزیچ گرید که ینگاه. خواهد ینم ی زیچ گرید و شده کن قلوه

  یجلو دایو  سرخ یها چشم.  مفرط یلیم یب. سکوت.  یکیتار یها اشک

 . مسجد

  نهیس ،یخال یذهن  با اتاق،   سقف روح یب یدیسف به رهی خ  تخت، یرو  تاقباز

 . نیسنگ یا

  یساعات تئاتر،  سن یرو هم امشب. داند ینم بود؟  یک ییغذا ی وعده  نیآخر

  یکس چه روان ط،ی شرا ن یا در و.  شیپر روان شاعر ک ی قالب در رود یم

  گرفته را دورش. گرفته تماس  او با بار  چند.  امیت امیت اوست؟  از  تر شانیپر

 به برده پناه.کجاست داند یم  هم رهام. رهیغ و ها  خاله  و دوستان اند،

 ...  خودش و . آغوش  و دنینوش

  سالم و. گذرانده تنهاتر  و تر سخت  ،یزندگ دیجد سبک ن یا با  را روز ده نیا

  نبود یزن ورود  ی برا  یراه هم باز مشابه، ط یشرا در ن،ی ا  از ش یپ البته و . تر

...  حاال و. نداشت دلش به یراه نی ا  از  شیپ   کس چیه.  یتنگ دل رفع  یبرا

 . بخواهد که ستین یکس

 .  همه ی رو به بسته  در. باشد ینیتسک مادر نبودن درد ی برا   که ستین یکس

  کوچک زیم یرو  از  صدا.  چرخاند  چشم .شد بلند یگوش تماس زنگ  یصدا

 تماس . ستین ی کس با زدن حرف ی  حوصله. آمد یم پنجره کنار یخور نهار

  لیو تمدن خ یتار چهارم  جلد ی تو  کرد غرق  را خودش دوباره .شد قطع
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  و کرد یم اضافه قبل  یمداد یها خط  به یگاه دستش یتو  مداد. دورانت

  یصدا دوباره .زد یم شیها نوشته دست ی هیبق  یال  البه  یا هیحاش یگاه

  امیت ادی که  بگذارد جواب یب هم  را یکی نیا  خواست .شد بلند یگوشزنگ 

  جا  از  رمق یب. باشد داشته یگرید کار هر ای افتاده یاتفاق او ی برا نکند . افتاد

  را  رهیدا . بود صفحه یرو دایو  اسم. یگوش سمت رفت سالنه سالنه و شد بلند

  از آب شهیش کی .  آشپزخانه داخل رفت. گذاشت فونی آ یرو  را  تماس و دیکش

 . شیجا سر گذاشت و دیکش سر . برداشت خچال ی

 

                یلیل_ بر_سالم#

 194_قسمت #

 

 ... دایو_

 . مسکن کی  قیتزر  مثل. زد شیصدا  فقط. نبود لحنش  ی تو یسوال

 .شد پر یگوش یتو  دایو  مهربان یصدا

  حسام؟  یآقا_

 :دیپرس عادت محض. هال ی تو افتاد راه آرام  و هدف یب حسام

 ؟ یچطور -

 ن؟ی چطور شما. ممنونم-

 .  انداخت باال شانه

 . خوبم-

 مدت، نیا یط .  کنند یم وارونه هم را کلمات یمعنا انگار ها عادت خوب؟ 

 . بود مانده تنها خودش  با شهیهم از شتریب

  در حوصله یب   حسام،. گفتن  ی برا نداشتند یحرف. دینکش یطول شان مکالمه

  یگوش و کرد قطع را ارتباط. بود کرده رو را  اش  ینگران معذب، دایو  و بسته

  وانی ل. آشپزخانه ی تو برگشت. گردنش پشت دیکش دست. مبل  یرو انداخت را
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  چند نیا  یغذا از خبر  اطرافش،   و نکیس ی تو نسکافه فی کث یها فنجان و ها

  در یرو  ی  طبقه  از  را ریش بلند پاکت. خچالی سراغ رفت. داد یم وقت

.  بود نمانده ز ی تم وانی ل. کرد باز را  ییباال یها نتیکاب  از یکی در. برداشت

  یخال کاسه یتو   را ر یش. چاندی پ را درش. برداشت یخور آش  ی کاسه کی

  رونی ب ینی ب از  دار صدا  را اش کالفه نفس . بود دهیبر و بسته دلمه ریش. کرد

  هر دمر و سرپا  یها فنجان و ها وانیل . کرد یخال نکیس  یتو را کاسه و داد

  نکیس ینیس یرو  را  کاسه. گرفتند  قهوه با مخلوط  ریش  یچرک  از یرنگ کدام

  و  برد باال شه یش یرو را شیها دست. هال ی  پنجره سمت رفت. کرد رها

 .  بود  زانیآو  اش کله.  کرد بدنش گاه هیتک

  چشم.  بود غرق  طرف ک ی خودش. داد یم جان داشت غمش یتو ور  کی امیت

 خوابانده مادر، نی تدف  از بعد  اول روز دو یکی همان. نداشت هم را رهام دنید

 .  رهام گوش ریز بود

  تر  صدا کم شالش پر  یتو امیت هق هق و کرد یم دود پی پ سکوت در مهندس

  یم حاال  و. را  شان دانه کم حیتسب. بودند دهیکش را حشانیتسب بند. شد یم

  را  خانه ماه کی  مادر و . دانستند ینم  و بودند پراکنده چقدر االن  تا که دیفهم

 .  بود گذاشته یخال

 یکارها پوست ریز بودند رفته کدام  هر و  افتهی انیپا مراسم یها یشلوغ

  . نیروت و روزمره

  و است خوب  کرد وانمود امیت. دیپرس   را احوالش  و گرفت را  امیت ی شماره

  را مهندس خونسرد  حضور. کرد رد. ششانیپ شب چند  دیایب کرد نهاد شیپ

  گفت حسام.  االتشیخ و  فکر و  بود خوراکش  و خورد نگران امیت.  دیتاب یبرنم

 آمده و زده زنگ بار  نیچند وقت چند  نیا که گفت دایو از  امیت . نباشد نگران

  هر از داشت وجدان عذاب انگار مادر از بعد. کرد سکوت حسام. دارشید

 دفن مادر همراه  را ها یداشتن دوست  ی همه. کند زنده را  دلش که یاندک شور

 . انگار بود کرده
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  به و بخوابد دارد دوست. ندارد یتمام و ستیداری ب  کابوس شیروزها

  هم خوردن قهوه به عادتش. ستیفرار او از  انگار  خواب  اما . برسد یفراموش

 مهین آپارتمان  یتو و کشد یم  گاریس. کرده شتریب را  شیها یداریب شب

  از.  خودش حال  به کرده رها و گرفته قلم  را کافه دور.  رود یم راه کیتار

 نیا .هست کارها به حواسش و برگشته کافه به  دایو. است  خبر  یب پاک رهام

 .بود داده را شیها تماس و  ها امیپ پاسخ زهی انگ  و لیم یب مدت،

  تماس از بود شده پر اش  یگوش. اعصابش  یرو رفت لیموبا  زنگ ی صدا باز

  دایو یها تماس  جواب  زدیم زنگ امیت  به فقط. آن  و  نیا ی  رفته دست از یها

 که نورد سنگ ک ی مثل . انگار  نبود سابق  آدم آن. داد یم  انیم در خط ک ی را

  ی  خانه  از ن،یی پا باشند کرده پرتش  کهوی بعد و باشد دهیرس صخره  یباال تا

  اوضاع نیا  رییتغ  یبرا  ی اقیاشت چیه  آن از  بدتر  و. بود افتاده  تر عقب هم اول

  ایدن کرد ینم فکر  چیه. بود برده خود  با را  یزندگ شور ی همه مادر. نداشت

 .باشد یاجبار همه نیا  او بدون

  یحوصلگ یب نداشت یاصرار  داد، جواب یوقت. بود دایو.  کرد نگاه را یگوش

 .  کند دور شیصدا  از  را تیعصبان نمه  کی ی حت و

  حال. یمعمول  یها حرف  نیهم از و کجاست؟  که ن یا و  دیپرس  یم را حالش

  پا  از داغ نی ا تا مانده. بود روبراه کشیولوژی زیف حال قا؟ ی دق چه یعنی آدم

 دهد حیتوض  چطور د؟ یبگو چه  را جزغاله  عمق آن دلش، حال  اما.  ندازدشیب

 کند؟  گرانید یحال  را ها نیا چطور  رفته؟  چشمش  نور شده، یخال دلش ته که

 :دیبگو مشتاق که

   ؟ یچ که یواداد جریا  نیت ی دخترا  مث! کن جور و  جم خودتو  یحساب مرد -

 :بشنود  ور آن و  نوریا  از ای

 ! گنده مرد درآورده و گندش-

 :بزند  طعنه گرید یکی ای

 هی مادرشم و شد تلف  جا در پدرش تصادف   تو  بود، یجوون پسر  هی ل یفام تو-

 !  بود ی قو یلیخ !  واستاد کوه مث تو جون  اما. بعد هفته
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 : گفتند یم همه و

 ! زمن یعز داره انیجر یزندگ! جون حسام-

  یها انیجر دنینشن به شدن، دهیفهم به سکوت، به داشت ازین  چقدر و

 یم آدم ی همه  یوقت بفهمد یکس داشت ازین چقدر. نشدن سهیمقا به مشابه،

 چه؟   یعنی رود،

 ... رود یم جانم که دمید شتنی خو  چشم به خود من
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  مبل یرو هم خودش  و  زیم یرو انداخت را  یگوش و کرد یحافظ خدا  دایو از

  چشم. کرد خم عقب به  را  سر و گردنش پشت گذاشت را ش یها دست. شد رها

  ی  حوصله. گذاشت دهینشن .شد بلند واحدش  زنگ  یصدا  که بود بسته شیها

  یکی. نداشت بود  که را  یگرید کس هر و رهیمد ئتیه ی  ندهینما و  داریسرا

  و کرد نگاه در  پشت مزاحم به کج کج. خورد زنگ دوباره بعد  ی قهیدق دو

  تا شد بلند. زنگ یصدا  دوباره و سکوت  یکم. برگشت  قبل ژست به دوباره

 پشت  و کنند امکیپ را شانیکارها بود گفته  بار ده. کند خفه را  در پشت ی کنه

  به کمتر درجه ک ی ییها اخم با. کرد باز  را در یبرزخ  یصورت با . ندیاین در

 . بود  دستش یتو یدست  ساک کی که کرد نگاه شیروبرو  زن

 .سالم-

 . شد داخل و   زد لبخند زن. دیکش  کنار و داد تکان سر

 . شدم مزاحم-

 .  ندیبنش که کرد اشاره دست با.  بست را  در. داد یمنف جواب سر تکان با

 .  گذاشت چرم یراحت یرو را فشیک زن

 .  کنم کمک  اومدم. چطوره  اوضاع که گفت امیت . نمیبش که ومدمین_
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 .آشپزخانه به کرد اشاره

 هست؟ اجازه_

 . سمت همان رفت  اش یدست ساک با باشد، جواب منتظر که نیا  بدون و

  یتو که شد  رهیخ  یزن به باز مهین  ییها چشم با و داد لم مبل یرو حسام

 .رفت یم  ور آن و  ور  نیا اش  خانه ی  آشپزخانه

  رونیب  غذا ی قابلمه  تا دو یدست ساک یتو  از. بود کرده  روشن را  ی کتر ریز

  عصرانه  ز یم به داشت شیرو  روبه حاال  و بود دهیچ  را  زیم. بود دهیکش

 .کرد یم دعوتش

 . پز دا یو ی  عصرونه دییبفرما-

  با. گذاشت شی ها ران ی رو و کرد  باز  گردنش پشت از را شیها دست حسام

 : گفت مختصر. شد  بلند کمرنگ  یلبخند

 . نکنه درد دستت-

 . ستادیا زیم پشت  و رفت جلوتر دایو

. نیکرد درست خودتون  یبرا  ی طیشرا چه ماه دو ن یا یتو  که گفته بهم  امیت-

 .  نینخورد نهار که دونم یم

 نگاه یسبز قرمه بشقاب  به و  دایو ی روبرو یصندل پشت گذاشت دست حسام

 . کرد فرو پلوها ریز  را ریکفگ دایو. کرد

  دوست یسبز قرمه که یدرصد ک ی  اون  جزو دوارمیام که؟  نیدار دوست-

 . نینباش ندارن

 :نشست لبش ی گوشه جانی ب لبخند کی

 . ستمین نه-

 . کند پر دوباره خواست و کرد یخال حسام بشقاب ی تو را  ر یکفگ دایو

  رهیخ  شیغذا بشقاب  به. دیکش خورش  خودش  یبرا. شد مانع دست با حسام

.  کند منحرف را فکرش  تا زد حرف.  ستیچ یپ فکرش  دیفهم یم دایو. شد

 . کند دم یچا تا برداشت را یقور . بود  آمده جوش یکتر
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  گهید خواهرتونم  با دید که دارمیسرا. کرد باز  برام درو  اون  و اومدم  امیت با-

 . ستی ن  داغ یلیخ گهید. نی بخور . باال اومدم و نگرفت  اجازه شما از

  سر دا یو حرف  یبرا سکوت در حسام. بود کرده درست هم یرازیش ساالد

  یغذا یتماشا از  سوخت یم شی گلو ته. برد دهان به  را قاشق. داد تکان

 .بود مانده بینص یب مادر یها  انگشت اثر از شهی هم یبرا  که یخانگ
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  و نجایا رسوند منو ام یت. میخورد  هم با و  نهار. بودم امیت  شیپ  صبح از-

 .  تون خاله  شیپ  رفت خودش

 . اوهوم-

 سراغ رفت.  نگفت یز یچ گرید  هم دایو. نداشت زدن حرف   به لیم حسام

  ها وانیل و کرد باز را  ییشو  ظرف نی ماش در. نک یس یرو پراکنده  یها ظرف

  را ها زباله. دیچ  نیماش یتو را غذا بشقاب تا دو-یکی  و ها یدست ش یپ و

 کرده تمام  را شی غذا حسام. کرد زیتم  را کانتر  و  گاز یرو و  کرد ربط و  ضبط

 .بود

 .نکیس سمت آمد  شیغذا بشقاب با

 . نکنه درد دستت-

 قیعم مدت نیا  ی تو ش یابرو دو نیب  اخم  خط .  گرفت دستش از را بشقاب دایو

 .  دیکش بشقاب یرو و کرد آلود  کف را  اسکاچ. بود شده تر

 بود؟ شده خوشمزه-

 . هال ی تو گشت یبرم داشت. او سمت برگشت یکم

 .  اوهوم-
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  هال وارد که ن یا از  قبل  و گذاشت آبچکان ی تو را دهیکش آب قاشق و بشقاب

  مبل ی جلو شکل مربع زیم یرو  از  را گارشیس حسام. زد  را برق دیکل شود،

.  زد آتش را گار یس و کرد تر  باز را  پنجره یال . پنجره  کنار رفت و برداشت

  را دود. کرد یم نگاهش و بود داده هیتک مبل به ستادهی ا  که دایو  به کرد رو

 .کرد خارج اش  ینی ب از

 .ممنون. بود خوب  یلیخ غذاتم. یاومد یمرس-

 کافه؟  نیایب  سر هی ن یخوا ینم. رن یگ یم سراغتونو مدام کافه تو  ها بچه-

  که یوانیل یتو را گاریس ته و داد تکان بود شده گم دود یتو  که را  اش کله

 .انداخت  بود پنجره لب

 .  ام یم... چرا-

.  کرد باز را یگالر و سمتش رفت. آورد در را یگوش فشی ک یتو  از دایو

 . او سمت گرفت را یگوش

 .س  کافه ری اخ  یتایفعال ی لمایف  و عکسا نایا-

 . زد آتش  یگرید گاریس که بود نگذشته  قهیدق چند. گرفت را یگوش حسام

 . کرد یم رد ینظر  اظهار ی ب را ها عکس حسام.  ستادیا دود جهت خالف دایو

 دید یکم کدام هر  از . یهنر و  یادب یها شیهما ز یم از بود لمیف هم تا دو-یکی

 . دا یو به برگرداند  را  یگوش و

 . خوبه-

 یقیعم دم  گاریس از و کرد دنبالش چشم  با حسام. زد یبر یچا  رفت دایو

 . رهیجز پشت آمد. ی چا  یبرا کرد ینم دایپ وان یل دا یو. گرفت

 ن؟یکرد عوض را  استکانا یجا-

 نیماش به دست با. داد باال  چانه و  فرستاد رون یب دهانش از را دودها حسام

 :کرد اشاره ییشو  ظرف

 . توئه اون ش همه-

 .  دیخند دایو
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   م؟ یبخور  ییچا ی چ یتو  پس-

 .  انداخت باال  شانه الیخ  یب حسام

 . انداخت وانیل یتو  هم را دوم گاریس

 .هست نجایا یکی-

 . شد  جمع صورتش . دید را  گاریس ته از  پر وانیل و  دیکش تن دایو

 . بشه تموم نیماش کار کنم یم صبر من. زم یر یم تو  اون خودتون واسه-

 .داد باال  ابرو ی تا کی حسام

 . فکر به یمرس-
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 . انداخت دور دیبا گهید وانویل اون که نهیا  میاصل نهاد شیپ-

 :گفت تیاهم  یب. گرفت فاصله  پنجره از حسام

 . بنداز باشه،-

  بود منتظر  لحظه هر. کرد دنبال اش مطالعه اتاق  تا را  او دایو متعجب نگاه

 .کند دعوت هم را  او  و برگردد

  شک بودنش مزاحم در لحظه نیا تا  اگر.  اتاق یتو  رفت ی حی توض  چیه یب اما

 آمده او . زد کنار  را ندشیناخوشا  احساس. بود دهیرس  نیقی  به حاال داشت،

.  نبودند مهم فعال  گرید ی زهایچ کند، کمک  حسام به ی سوگوار انیپا یبرا  بود

  چشم و دهیکش دراز  تخت  یرو حسام. ستادیا درگاه یتو . اتاق سمت رفت

  یم بودن عزادار حساب به دیبا  را  ن یا. بود پوشانده ساعدش با  را شیها

.  برداشت قدم  هال  یتو فیبالتکل . گرفت فاصله  اتاق از ؟ یادب یب ای گذاشت

  و کند ش یصدا. کار  نیا  شود یم قهر  هیشب شتر یب ؟ یخداحافظ  یب برود بگذارد

  استراحت به ازین. کرد نگاه مردد.  اتاق سمت چرخاند را   اش تنه  مین برود؟ 
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  یول. است خسته  روحش و ندارد یمشکل جسمش که دیفهم  یم. حسام داشت

 . کند شیرها گرفت م یتصم. اندازد یم هم  را  جسم روح ضعف

 

  ی فاصله از  وار  معجزه. بود شده خارج  دستش از  کنترل  و بود لی اتومب سوار

  ینم را چشم  چشم یکیتار ی تو و  بود رفته نور. شد یم رد ها نیماش نیب

  پدال. ردیبگ ترمز خواست. بود افتاده  ریگ لی اتومب سرعت ی تو  هنوز و. دید

  آن  به شیپا تا کرد دراز را  خودش.  دیرس ینم پدال  به ش یپا. بود دور یلیخ

  کی  یتو زیچ  همه درجا. ستادیا نی ماش. ردیبگ ترمز توانست باالخره. برسد

.  یخاک نیزم کی   بود، دشت کی یتو  .شد غرق تابستان  غروب دم میمال نور

  و ک یبار اریبس  ابانیخ  یتو. کند مالقات را مادر تا دیدو و شد ادهیپ نیماش از

  بود  ابانیخ وسط هنوز. است مارستانیب پشت دانست یم و  دیدو یم یدراز

 است  آمبوالنس یتو مادر که دانست یم. شد رد ابانیخ سر  از  یآمبوالنس که

.  زدن ادیفر به کرد شروع . بود زنده مادر  اما. زهرا بهشت برندش یم دارند و

 .  یناتوان و ادیفر  پشت ادیفر .آمد ینم  در شیگلو از  صدا

 .کرد یم شیصدا یکس

 حسام؟   یآقا-

 .  بود افتاده عقب  یحساب  آمبوالنس از . نداشت فرصت

 حسام؟   یآقا-

 .کردند  یم بشیتعق  پشت از

 .  رفت ینم جلو .  دیرس ینم د،یدو یم چه هر که انگار داشت چسب نیزم

 . کرد لمس را اش شانه ییها انگشت  نوک

 .زد پس  را دست خشم با.  افتاد  یم ریگ دینبا

 .کرد یم  نگاهش ینگران با تر، عقب قدم ک ی دایو
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 : دیجنب دایو  یها لب. بود گرفته گارد هنوز . دیکوب  یم یعاد ریغ قلبش

   خوبه؟  حالتون-

  ینی ب از یخستگ با  را اش شده حبس نفس  و گذاشت بالش  یرو را سرش

  تکان سر دایو ی نگران رفع یبرا و  بست چشم. بود دهید خواب.  داد رونیب

 :دیپرس  و  کرد باز چشم عیسر خواب ی  صحنه نی آخر ی ادآوری با. داد

 زدم؟  ضربه بهت-

  بود  دایپ که دا یو . بود زده پس شدت به را کننده لمس آن دست خواب  یتو

  سر حرکت با  آهسته و دیکش ترسش ی رو لبخند کی کند، یم یخوددار دارد

 . داد رد جواب

 .  نبود یمهم ز یچ نه-

 .  نشست تخت یرو

 .کرد لمس  سبک را اش یشان یپ. برد  خوابم نشدم، متوجه  ببخش، -

  خسته  قدر چه که نیا  و.  نبود سخت  است، خواب یب ها  شب که نیا دنیفهم

.  بود خوب  نیا  و.  بخوابد یکم بود  توانسته  او حضور در اما  حاال. است

  آرامش  در" نه البته . بود داده هیهد را "  رفتن خواب به" آرامش   او  به بودنش

 .  بود خوب  هم اندازه نیهم.  نه  هنوز". دنیخواب

 .داد فشار انگشت  دو با را  شیها چشم

 زدم؟  حرف-

 در که یحرکات ای ها حرف شاهد گرانید ندارد دوست یکس. بود کرده ناله

 .کرد اشاره در به. باشد زده، سر  او  از  ی خبر یب عالم

 .زمی بر  ییچا  خواستم یم.  بودم  هال یتو من-

  آرامش تا زد لبخند  دایو.  بود افتاده  خون  شیها چشم یتو . کرد نگاه  دایو به

 .کند

 ن؟ یخور یم ییچا-
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 . داد تکان سر

 

 . گرفت باال  را ی چا ز یتم وانیل دایو

 .شد حاال-

  را  یچا. کرد دییتا سر با حوصله یب  و گرفت او  از  را توجهش یب نگاه حسام

 .  دینوش قند بدون داغ،

  کتاب و برد دست. دیچرخ ها کتاب  یرو نگاهش.  خانه کتاب سمت رفت دایو

 . دیکش رونیب  را یبهمن یمحمدعل شعر

 

                یلیل_ بر_سالم#

 200_قسمت #

 

  را کتاب. کرد یم نگاهش  وار،ید به زده هیتک حسام . خواند  دلش یتو یکم

  رو و رنگ  یب ی  خسته  لبخند کی. کرد رد سر ی آهسته  حرکت با . زد تعارف

 .باشد داده نشان ی نرمش که داد لی تحو

 . بخون  خودت-

 . میبشنو شما یصدا  با خواستم .  خونم  یم دارم من-

 .  م یبشنو  تو  یصدا با-

  مهین یها چشم  یال از  وارید به داده هیتک سر حسام. خواندن به کرد شروع

  نیا. دید یم بدش حال  کردن جارو  یبرا را  دا یو تالش. کرد یم نگاهش باز

  نیا  شیپ ها، داشته ی همه ،یزندگ  ی همه. که نبود روز  دو و روز  ک ی حال

 شدن بهتر  یبرا دشیام ی همه. نبود مادر فقط مادر. باخت  یم رنگ" نبود"

 مدار مادر ،یابیکام رفتن،  جلو  تالش، یبرا  اش  زهیانگ  ی همه ا،یدن ،یزندگ

 .  بود چرخشش
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  ی تو. بود شده خارج  مدار از  د،یخورش بدون کهکشان نیا ی تو  حاال و

 اهچالهیس به.  نداشت ییرها به یل یم آن،  از  بدتر. بود  افتاده ریگ اهچالهیس

  یخوب یمعنا تنها او  عمر،  کی. دنشیبلع تر  قیعم چه هر یبرا زد یم بینه

 مشوق  تنها شکست، از بعد  ادامه ی  جرقه  تنها. شی برا بود گذشت و

...  حاال. بود رفته  باال  او درخشان نگاه  نردبان یرو  عمر ک ی. نش یراست

  لذت با پس سقوط؟  جز داشت چاره چه . بودند دهیکش شی پا ری ز از  را نردبان

 .  داد یم تن  سقوط  نیا جبر  به

 یم رونش یب االتیخ از  گاه، چند  از هر  روبرو، خوان شعر زن ی صدا نوازش 

 . کرد

 ؟ یریم یک-

.  بود کرده پنهان یخوددار پشت را  رنجشش اندک یحت  و تعجب. شد ساکت

 .بدهد مناسب یجواب تا کرد مکث لحظه  چند

 .  فردا  تا نیکن استراحت شمام پس-

 فردا؟ -

 .گذاشت حسام دست دم را کتاب. بود او سوال  دییتا لبخندش

 

 

-دو. کرد یریگ گرد را  خانه  پخت، غذا اش آشپزخانه یتو .آمد  روز آن  یفردا

  کتاب از یکی   مورد در شیبرا. داد آب را حسام روز مد و کیش اهیگ تا سه

  از سکوت شکستن  یبرا یشتری ب کلمات. زد حرف  بود، خوانده که ییها

  هال یتو که یی بایز میمال آهنگ  را ها نیا  ی همه و  دیکش رونی ب زبانش

 .  بود کرده یهمراه  شد، یم پخش

 

 چهاردهم  فصل
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  گرفته خانه یزکار یتم  و غذا  از. بود گذاشته وقت ش یبرا ادیز  دایو  روزها نیا

 کتاب. باشد اش عالقه کرد یم فکر  که ییزهایچ  به پرداختن و  یصحبت هم تا

 یم هم را  لیکام. امیت  با اغلب. یقی موس ،یخوان شعر لم،یف یتماشا خواندن،

 . بشود عوض همه یهوا  و حال  بلکه زدیبر نمک بزند،  حرف تا آورد

  گرید. نبودند هدف به دنیرس ی برا ی ا  لهیوس ش یبرا گری د ها نیا ی همه اما

 .  نبود کار در یهدف

  را یکار هر به  پرداختن که بود شده ک ینزد و  پررنگ  قدر آن  شیبرا  مرگ

 . دید یم مضحک بلکه  و هودهیب

 

  از رمان نال،ی ف پارت از بعد ساعت ۲۴ و  هیانیپا یها پارت  دوستان،         

         شه  یم پاک کانال

 

                یلیل_ بر_سالم#

 201_قسمت #

 

  چه یزیر برنامه و ی پرداز  ایرو ،ی سخت همه نیا ،یدوندگ همه نیا ی دهیفا

 برود؟  و بگذارد شود، ریغالفگ بود قرار  نامعلوم یمکان و  زمان در ی وقت بود

  و روز اتیادب و  هنر از  پر  را مغزش  خواند، کتاب خواند،  درس سال همه نیا

 شد ل یتبد گرفت، را کشور یینمایس ی  زهیجا  نیباالتر شغلش ی تو کرد، میقد

  ک ی مقابل  در ها ییتوانا ن یا ی  همه وقت آن مت،یق  گران گریباز  کی به

 .  رفتند ی م هوا به و شدند یم  دود ریناگز  قتیحق

  به  بهتر حالش و  بود برگشته کارش  به  امیت. آمد ینم چشمش به  یزیچ گرید

  خواست یم  که طور آن د،یبا که  طور آن هرگز  او دا؟ یو  و.  دیرس یم نظر

  زحمات. کرد یم کارها ن یا از همه ی برا یمهربان سر از  دایو . نبوده رشیدرگ

 .  بوده یانسان   ی فه یوظ یرو  از  که عشق سر از نه مسلما مدتش، نیا

 .دیرس یم انیپا به  بعد و رفت یم و آمد یم مدت کی
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  خودش که بود سرد خون  و آرام  قدر  آن شد، خارج اش  حنجره از  که ییصدا

 . انداخت تعجب به هم را

 .دیخشک داشت، دست یتو که یکتاب یها ورق  یرو  دایو یها انگشت

 . شمرده  و واضح . کرد تکرار دوباره حسام. ماند  اش  رهیخ زده رتیح

 .  ندارم  کمک به ی ازین من. این  گهید برو، دا،یو-

 به شده لهی و  یچرم یراحت یها دسته ی رو دستش دو هر ساعد خونسرد،

  بعد. دیایب خودش  به  دایو  تا دیکش طول  قهیدق دو یکی. کرد نگاهش  مبل، یپشت

  با . بود دستش ی تو  هنوز کتاب .انداخت ن ییپا را نگاهش  ه، یاول ی شگفت آن از

 . بود کنان ح یتفر یحت  و  آرام نگاهش کرد، بلند که  سر. نشست نهیطمان

 .امیم  دوباره و رم،یم برسه که رفتنم ساعت-

  شیها لب. گرفت تمی ر مبل یها دسته ی رو  دور کی شیها انگشت با حسام

 : گفت ی ا رحمانه  ی ب یخونسرد با و کرد یمکث داد، جلو را

.  ستین کمک به  یاجیاحت. نبود یازین  اولش  از  نهیا  نظرم.  ستین یازین گهید-

 .  برس تیزندگ به

  بدون بود، کرده جزم  را عزمش انگار که یزن یها چشم  یتو شد رهیخ و

 . ستدیبا شی رودررو ،یدگیرنج

 

  از  رمان نال،ی ف پارت از بعد ساعت ۲۴ و  ه،یانیپا یها پارت دوستان،        

         شه  یم پاک کانال

 

                یلیل_ بر_سالم#

 202_قسمت #

 

 .حسام  بزن حرف  سرته، یتو  یچ-
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  حسام حال  و بود اوضاع بر مسلط لبخند، کی  با دایو. بودند مانده رهیخ هم به

  ییانحنا  ندازد،یب ن ییپا  را سرش که نی ا  از قبل .دیفهم  اش چهره از  شد ینم را

 . پوزخند کی  هیشب یزیچ . نشست لبش  یرو

 . کنار رفت زدن حرف  یرسم و هستم  حسام  باالخره پس-

 شد؟  حل مشکل -

 . کرد  نگاهش خسته حسام

 .  نه-

 ؟ یچ پس-

 .  ستین ما  نیب ی چیه. یچیه-

 :گفت موثر  اما  آرام. کرد نگاهش  قیعم دایو

 یم. هست  که نهیا ی دهنده نشون انکارها  نیا .شهیهم  از شتریب هست،-

  مهلت براش اما. باش ؟ یهست یشاک.  بکن ؟ یکن یبدقلق .بزن  ؟ یبزن غر یخوا 

  رها توش خودتو   که ییایدر نیا  از . شو خودت و کن  تمومش  جا  هی. بذار

 . کنار ی بذار زویچ  همه یندار  حق. رونیب بکش ،یکرد

  لبش  ی گوشه تلخ لبخند آن دوباره. بار  چند. کرد رد سر تکان با آهسته حسام

 .بود آمده

 . س هودهیب. ستی ن کار  در یا ادامه-

 ست،ین گهی د االن  چون  جون نی مه یایمهربون ی همه س؟  هودهی ب یچ-

 بوده؟  هودهیب خودش، کردن فدا داد، شما به که یعشق همه اون بوده؟  هودهیب

  استقبالش به و  میکن رها  رو یچ  همه حاال از  م،یریبم روز هی قراره چون

 س؟  هودهیب منم بودن مردن؟  بار کی  ی  غصه از میریبم  بار صد ی روز م؟ یبر

   .شد بلند کالفه حسام

 .یون یمد خودتم  به تو-

 .  بود قی عم شیابروها  نیب اخم . کرد نگاهش یسوال و برگشت حسام

 :داد را  اش امدهین زبان  به  سوال جواب دایو
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 .یبدهکار عشق دلت به تو-

 .کرد ینم بس  دایو.  اتاق  ی تو برود کرد پشت

  به یخوا   یم بعد سال چند که و   یحرف.  نکن شیدائم و یموقت حال نیا-

 . بگو  االن ،یبگ خودت

 ؟ یبر  یخوا ینم شده، رتید-

 .داشت نگهش دا یو حرف  که خوابش  اتاق سمت  رفت یم داشت

  بخواد داشته  حق ،یباش کرده برادرت با رو  برخوردا ن یا  از  یکی فقط اگه-

 .  بذاره چرخت  یال  چوب و کنه خرابت ،یداشت دوسش که یکس شیپ

  یم سرش یتو  و کرد یم یدشمن هم دایو.  کرد زیر چشم. برگشت دوباره

 کرد؟ یم قضاوتش   بد و بود  بهیغر  هم او د؟ یکوب

  ور  و شر مشت ک ی نهایا همه.  ستین کار در یا گمشده ی  مهین. شد تلخ

 .است

 ه؟ یچ  منظورت-

 .امدین کوتاه. خورد دایو صورت یتو  ش یصدا یتو   خشونت و یسرد

  به کردن فکر. کن فکر بهشون  خوب  پس. یکن درست دیبا و  ییزایچ هی-

 . یکن فکر  گرانمید به یکم وقتشه. بذار  کنار خودتو

 .رهیگ دست یرو گذاشت دست. در سمت رفت. انداخت  شانه یرو  را فشیک

 

 

  دوستان،

  نیآخر از بعد که دیبخون رو جامونده  یها پارت  لطفا انه،یپا به رو یلیل رمان

       . شه یم حذف کانال  از رمان پارت،

 

                یلیل_ بر_سالم#
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 203قسمت#

 

  را  دستش مردانه دست کی در، کردن باز  از  قبل. دیکش نییپا را رهیگ دست

 .پوشاند

  یناراض. کرد دقت کرد، یم نگاهش  خورده کهی  که دایو ی  رهیت  یها چشم به

  یرو را دستش حسام. رون یب دیکش او دست ریز  از  را دستش و کرد نگاهش

 . کرد پرچم در

 ه؟ی چ  منظورت دمیپرس-

 . کرد نگاهش دایو

 . بود واضح   منظورم-

 .  بود دهیکوب صورتش یتو  را بشیع صادقانه. کرد ینم یتند

 :گفت زده کمر به دست

 . داشته حق رهام! یاوک-

 .  یدلخور  از  بود پر

  و رنج  زود. یبدقلق  مود یرو بود افتاده حسام. کرد لمس را  اش یشانیپ  دایو

 .  بود شده تلخ و  بداخالق

 .بودم کنارت مدت نیا خودم  لیم با من حسام-

.  دارد دوستش بود نگفته هرگز. بود اوردهین  زبان به. داد باال ابرو  یتا کی

  کار ش یبرا شناسانه روات یمتدها زد؟  یم گول بچه کرد؟  یم چه  یادعا حاال

  خشونت یزمخت پشت را  اش  یدلخور بود؟  کرده حسابش احمق گرفت؟  یم

 . کرد پنهان

 ی همه بابت  یمرس. دوست انسان  خانوم ستم،ین تیشناس روان  سیک من-

 .لطفات

.  کرد یم آرامش دیبا. داشت یبرنم حسام ی  بهیغر یها چشم  از  چشم دایو

 .د یکش یم رونشیب ینی بدب ی هزارتو از دیبا
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  تلخ از دلش.  دیکاو را اطراف  نگاهش. بودند ستادهیا  در کنار  دو هر هنوز

 :کرد تیشکا نوازشگر. کرد نگاهش  دوباره. بود آمده درد به او  یزبان

 ؟ "یشناس روان  سیک" من؟  رفتار از برداشتت نه یا! یکن  یم نگام بهیغر چه-

 "یدوست انسان"

  نیج  شلوار  عقب یها بیج  یتو را  شیها انگشت سر. داد ینم  وا حسام

 . کرد یم خشی توب  نگاه با  انعطاف، یب  و داده باال چانه  کرده، فرو اهشیس

  بوده؟  یا گهید ز یچ  یبگ یخوا  یم-

  کرد؟  مسخره. نییپا  ختیر دلش یتو  گرید ی  طبقه کی

 : زد لب بزند، حرف  خودش  با انگار. شد تر  تنگ اش نهیس

  ؟ یبشنو  ازم یخوا  یم و  یاوردین زبون  به وقت چیه تو که یزی چ اون االن-

 دادم؟  یم یکتب سند دیبا احساسم  یبرا

 

                یلیل_ بر_سالم#

 204_قسمت #

 

  و گرفت او  از نگاه  حسام. بودند کرده دا یپ هیزاو  هم با . در به  داد هیتک دایو

  و  زد یم ضربه ش یپا کف  یانگشت ال  یابر  ییپادم . پنجره سمت رفت هدف یب

  گردنش پشت جا همان و  سرش یرو  دیکش دست دایو به پشت . داد یم صدا

 .داشت نگه

 سرقت ضد  و یالکچر  در کنار رمق، یب یها دست و افتاده یها شانه با  دا،یو

 بکند یعالقگ یب ابراز  حسام شد  یم نیاز  تر ش یب ایآ.  بود ستادهیا  یورود

  را رهیگ دست. شد پر شیها چشم  لحظه کی حضورش؟   و حرفش  به نسبت

  ستادهیا  او به  پشت چنان هم حسام  .رفت عقب ییصدا کم تق با زبانه چاند،یپ

 مهم که انگار. کرد یم نگاه را ماه خرداد  عصر ی منظره ال،یخ ی ب و بود

  یب ،ییاعتنا ی ب نیا  یناباور یتو  دایو. لحظه آن در بود همان کارش نیتر

  و  رنگ یاستخوان  ی ها وارید از   زشیآم بهت نگاه. رفتن یبرا   بود حس
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 داده سفارش وارید آن نیزا ید ی برا خودش که ،ینقاش مدرن و  بزرگ یتابلو

  رنگ، یریش  نازک ی پرده پشت از  ،یگاه عصر نور یزرد. گذشت بود،

  یرو نگاهش. سبزبرگ   بزرگ  دیسف گلدان و  وارید ی رو بود افتاده بیار

  تالش و داد  فرو   را دهانش آب. ماند ثابت بود، کرده پشت  او به که حسام،

  یقضاوت توانست ینم  هنوز. کرد باز  یکم را در. باشد مسلط  خودش به کرد

  و کرد تر  باز را  در. نشده حل سوءتفاهمات از بود شده  پر روزها نیا. بکند

  نگاه حسام به گرید بار  فیبالتکل یافکار   با . انداخت شانه یرو را  فشیک بند

  از  آهنگ خوش  یآشنا  یصدا  کی. برود چرخاند  رو. برد دندان ریز لب. کرد

  آواز، ریز بود زده یقنار کی. کرد زیت  گوش و ماند جا  سر. شد بلند ناکجا

  گرفت را گوشش و  داد باال چانه دن،ی شن بهتر عادت به. خواند یم دانگ شش

  ش یپ رفت .خودش ی  خانه امن  و آشنا یفضا  یتو  رفت بالفاصله. صدا سمت

  لب ش،یها چشم ی رو  نشست نرم آرامش،. یقهرمان خانم  ی قنار  شهبال، آواز

  شیها لب. نگاهش ی تو آمد  یزیر شوق  ،یناراحت  یجا به . اش  نهیس ش،یها

  شانه یرو از. شستند یم را  اش یفی بالتکل داشتند ها هیثان. گرفت لبخند رنگ

  به اعتماد که نبود قدر آن  او نسبت  اش  عالقه و  یدلخور. کرد نگاه حسام به

  دیبا او  بود، مانده یسرگشتگ یتو  حسام اگر. باشد برده  نیب از  را  نفسش

  بود وصل  حسام  یها دیترد اگر. کرد  یم ی کار نشانیب ی  چاله کردن پر  یبرا

  العمل عکس  منتظر  و بست آهسته را در . کرد یم اعتراف  او،  اعتراف به

  لحظه کی دنشی د از. در سمت چرخانو  رو دا، یو  رفتن الیخ  به او . ماند حسام

:  شیروزها ن یا ی همه مود یرو برگشت دوباره بعد  ی لحظه. خورد جا

 . اعتنا یب  و عبوس

 .برداشت قدم طرفش به آهسته کرد،  یم یباز شیها  ناخن  با که یحال در

 : گفتن به کرد شروع  نانیاطم  با اما  آرام،

 

                یلیل_ بر_سالم#

 205قسمت#

 

@Vip_Roman



 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  490 صفحه  _____________________________________________________________________________

  تو دنید شوق به. اومدم  میقلب ل یم  با شت،یپ اومدم که  روزا نیا ی همه-

 .  اومدم

 .کرد حرکت هوا یتو دستش

  و  کار نیا من یول  کنه یم یدوست انسان و  فهی وظ  یرو از   رو کارا  یلیخ آدم-

  . امیب که داشتم دوست .دادم انجام خودم  و  تو  یبرا

 . گفت دیتاک با  را" داشتم دوست"

 . کنارش رفت  دا یو. گفت ینم یزیچ   هنوز. بود انداخته  نییپا  سر حاال حسام

  گرفته دستمال با  را شیرو غبار روزید نیهم. دیکش پنجره ی  لبه را  انگشتش

  هم به را اش اشاره و شست انگشت ،یفی کث کردن پاک  ی برا اریاخت  یب .بود

 .  دیچرخ  حسام رنگ  یا سورمه و ساده شرتیت  یرو نگاهش. دیمال

  گذر و  ییتنها به اجیاحت   فهمم یم. ذارمیم احترام  بهش  و  فهمم یم حالتو من-

  یول. فهمم  یم بودنتو خود در. فهمم یم و سکوتت.  یدار دوران نیا  از

 .  داد نشون و یدیجد  زیچ  امروزت  یحرفا

 . حسام رخ  مین  یرو ماند ثابت نگاهش

 .  ی نخوا خودت که یوقت  نه یول...  باشم کنارت خوام یم من-

  مرتب دا یو یبرا . رینفوذناپذ و بود  عبوس هنوز حسام. شد ساکت لحظه  چند

  و . بود سخت یکاف  ی اندازه به د،یبگو خواست یم که ییزهایچ ی همه کردن

 کارش هم حسام  ی دوستانه ریغ سکوت و  تازه یها حرف  نیا  جانیه حاال،

  یتو  را ها  حرف نیا بودن نامناسب  ای هودهیب  حس. کرد یم تر  سخت را

 . شکست را  سکوت خودش هم باز . راند عقب ذهنش

 :گفت ن، ییپا آن یها نی ماش عبور به رهیخ

  جهی نت  نیا به  ییجا  هی. یبود دهنده ادامه تو بار هر دارمون، ید نیاول از-

 ...  که دمیرس

 . کرد شیصدا. حسام  به کرد رو دوباره

 !حسام-

 . طرفش چاخاند سر  آرام حسام
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 .دارم دوست من-

 عکس. کرد مکث. رفت یم نییپا  و باال یکم جانیه  و  شرم از  اش نهیس

 . نبود کار در یالعمل

  طور نیا گهید اگه...  حاال یول .بوده طرفه دو احساس  نیا که دونم یم-

  از یدردسر  چ یه که یدون یم و. کنم یم فراموش رو  زیچ همه من ست،ین

 ... یول. ستی ن متوجهت من جانب

 

                یلیل_ بر_سالم#

 206_قسمت #

 

 چرا؟ -.

  یم که یز یچ  ی ادامه  از  دایو دهان. کرد یم اش یبازپرس  داشت اخم  با

  کی  سوال جواب  و گرفت درز را ادامه.  بود  باز مهین هنوز د، یبگو خواست

 :داد  را حسام یا کلمه

  ما اگر  یحت. کنه یم دا یپ خودشو راه باشه، آدم یزندگ ی تو یکس قراره اگه-

  مونیپش اومد، وجود به که یاحساس  نیا  از م،یباش هم  یزندگ یاشتباه آدم

  ضعف عشق. نداشت ینیگزیجا  چیه که کرد اضافه  یز یچ  من به. ستمین

 .  قدرته. ستین

  اما نبود ادیز شان فاصله. کرد یم نگاهش  و بود کرده ز یر چشم حسام

  نیهم یتو انگار. دیرس ینم یگرید  به و  افتاد یم نیزم  نگرفته بال حسشان

  قفل .  بود رفته باال نشانی ب جداره چند   یا  شهیش وارید ک ی فاصله  وجب چند

  جواب اما. کرد یم امتحان قفل   نیا ی رو را شیدهایکل داشت دایو. بودند شده

 . داد ینم

 :جمله دو با فقط. شکست را سکوتش حسام باالخره

 بوده؟  عشق احساس ن یا یمطمئن-
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 !  بیالغ لسان یدان بیغ از آخ

 ..." یول  اول نمود آسان عشق که"

  اش دوره ها گره. بود مانده ،"رفتن" ی فلسفه ی تو. بود دهیرس انکار به

  و نهایا ن یب خودش میتقس و... معشوق مادر، برادر، پدر،. بودند کرده

  از بود سرد  دل. داشت غلبه انزوا و  نهیک  ان،یم نیا. متناقضش احساسات

  که بود یسردار.  بود  رفته مبارزه ی  زهیانگ . شیها نیتر  کینزد نیب یناکام

 "  چرا؟ : "بود بازداشته دنیجنگ از را او سوال کی  نبرد، ی  بحبوحه در

 :دی کش طول   دایو  جواب

 نبود؟   تو ی برا-

  شیپ  راه  جوابش  و شد رها دیق یب. یراحت مبل سمت رفت و کرد پشت حسام

 . بست را یرو

 .حرفا  نیاز  تر  رنگ کم یلیخ ! رینگ سخت-

 نیدتریشد خشم،  با دیبا اشک؟   چرا  نه، ای. دیدو یم دایو  چشم  یتو اشک دیبا

  هم با شو ادهیپ" حالت  با و کرد  یم پرتاب او  طرف  به  را  عمرش پوزخند

 . رفت یم و کرد یم پشت  زیآم  ریتحق و کرد یم نگاهش" میبر

  دور  یصدا. کرد باز را پنجره. نشست دایو یها لب یرو مرموز  یلبخند اما

  به ها برگ تاب  خش  خش  ،یعبور یا پرنده فی ظر یآوا  ها، نیماش عبور

  لب، بر  لبخند و  آرام ی  چهره  با. هال یتو دیدو ماه خرداد عصر مینس دست

  به  را  هوا و داد  یمیمال حرکت راستش دست به. گرفت رونیب  منظره از نگاه

 . دیپاش حسام صورت

 .  نکن سخت جبرانشو  شو،  داریب-

  جا سر پشت  را نگاهش و کرد پشت سبکبال  یوقت بود انینما شیها دندان

 .  برگرداند سر طناز. گذاشت

  آنجا   تا اما. بود  گرفته ل یتحو رخوت و بود داده ی انرژ  بستان، بده نیا  یتو

  ی برنده  شیپ یها قدم به نسبت داشت نید .داد یم ادامه برسد،  نیقی به که

 .  حسام
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 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

 

                یلیل_بر_سالم.#

 207_قسمت #

 

 عقب را سرش مبل، به داده هیتک. کرد نگاهش دوباره در بستن  از  قبل

 .کرد یم نگاهش چشم، ر یز از  و  بود انداخته

  شد ینم زیچ   چیه صورتش از . ند یبب یحرکت دیشا کند، معطل داشت دوست

  یهوا به  و نبود منتظرش جا همان آسانسور کاش . بست را  در. دیفهم

  و  کرد یم باز را در حسام دیشا ماند،  یم طبقه  آن ی تو شتریب یکم دنش،یرس

  کی شد یم نیا شان،یدو هر یها خنده همراه و .شدند یم  جدا  هم از دوستانه

 . زیانگ خاطره" فراموش  را  تو ادمی"

  یا  قهوه بزرگ در آن و . ستادیا حسام واحد در به  رو آسانسور، اتاقک   یتو

  نهیآ  وارید به را  سرش. شد دیناپد آرام آسانسور،  رنگ ییطال  در پشت رنگ،

  نه یآ یرو نگاهش. داد هیتک بود، کرده برابر چند را ها ییطال  درخشش که یا

  ی مخف یها نهیآ  با  یینامر یاتاق یتو را خودش حسام. دی چرخ  ها ییطال و ها

  یمنف و خسته  افکار و  یزگیانگ یب   درونش، غم جز  یز یچ . بود کرده حبس

 همه انیپا نیا   حسام یبرا که باشد  مطمئن توانست ینم هنوز. دید ینم اش

  بود الزم. داد یم  فرصت داشت. نبود طور   نیا  خودش یبرا  . نه ای بوده، زیچ

 . کند  دایپ  را خودش حسام

  از  را  جرقه نیا  توانستند یم اگر اما.  شروع ی برا بود یا  جرقه فقط یدلدادگ

  وقتش  به که  شد یم کارساز و یضرور  یآتش  کنند، حفظ آمده شیپ  کوران

 یها یگرسنگ کرد،  یم جدا را شانی ها یناخالص  و پخت  یم را شانیها یخام

  تا و. دلچسب را  رو شیپ  ریناگز ی ها زمستان و کرد ی م ریس را  روحشان

 ...  توانستند یم اگر  فقط . داشت یم نگهشان سرپا ها یآسودگ بهار

  علم قد فکر کی  لحظه کی. بکشد رونیب  ها نهیک از دامن کرد یم کمکش دیبا

 "  دارد؟  را  ارزشش: "کرد
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 .کردند یم ریتکث را  دشیترد ها نهیآ

 

 سپاس _دیینفرما_یکپ_لطفا#

 

                یلیل_ بر_سالم#

 208_قسمت #

 

  ی رو یزی تم رد کی .دیکش کاناپه یجلو شکل مربع  زیم ی رو را دستمال

 شد، تمام  که ز یم کردن زیتم. شد انینما یچوب زیم  ی گرفته غبار سطح

  زن یباال  و قد ی تو زد یم دستمال با داشت دهیبر  نفس که امیت سمت برگشت

 :زد شخندین  یشوخ به . آباژور ی  هیپا ی  نوازنده

 ؟ یاونجور-

  کرد پرت  را خودش.  زد را امیت خاموش ی دگمه انگار ز یآم خ یتوب سوال نیا

  هیتک یصندل ی  شده یکار منبت تاج به  را سرش. یعسل کنار یصندل یرو

  یتو انگار که کرده رها مبل ی چوب ی  دسته ی رو ی طور ساعدش دو وهر داد

 . اند کرده کیشل مغزش

 !  دایو جون  لهم ... یآااااااا-

 .   ونی زیتلو  رنگ اهیس و  یا  شهیش یمتر دو  زیم سراغ رفت دایو

 ! تنبل یا-

 : دینال امیت جسد

  ،یدیکش جارو  و  یبزرگ  نیا به هال  ،یزد رو ها پرده! تو  یدار یانرژ چقد-

 آورد بند نفسمو گفتنشم یآااااا ...  غذا  ،یریگ گرد ،یت  ،یگرفت مبالرم گرد

 !یه

 !که چشات  انداخت  پا از  لویف ! کر طونیش گوش-
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.  حاال تا بود مشغول بند کی بود، دهیرس که صبح از.  گفت یم راست امیت

 داشت ذهنش مدت تمام. کرد ینم یخستگ احساس قدرها آن  که نیا بیعج

 . کرد یم تیفعال گرشی د یها برنامه  یبرا

  داشت ازین. بود کرده صحبت یقهرمان خانم  با حسام مورد در روزید باالخره

  را  استارتش یر  ی دگمه زن نیا یپختگ و  آرامش. گرفتن مشورت و  گفتن به

  از  چه هر امدیپ  با توانست یم دوباره . بکند دیبا چه دانست یم حاال. بود زده

  سرزنش بدون  اندوهش، دنید با یوقت  یقهرمان  خانم .دیا یب کنار گذرانده، سر

 :بود دهیپرس

 آکتور؟  یآقا همان-

  در را آرامشش و یشاد ستین قرار     که بود انداخته  دایو ادی به نگاهش

 . کند جو  و  جست یکس وجود

 بکند؟  دیبا چه دیپرس  دایو  یوقت و . بود دهیشن را  شیها  حرف سکوت، در

 : بود داده نشان را شیچا یخال  فنجان

  یدنینوش  هر دوباره یتوان یم اما مانه یم یخال ؟ ی نیب  یم فنجانه نیا-

 .  یکون پورش  و یز ی ریب ،یباش  خواسته

.  انداخته پوست ها یوابستگ کندن یبرا  ها سال که آورد خاطرش   به مثال  نیا 

  یم رونیب  او یزندگ  از  نخواهدش، اگر گفته حسام به که گفت او  به دایو  یوقت

 : شد مات که گفت یزیچ  یقهرمان  خانم رود،

  دنایپلک نیا  با چرا  ست،ین روشن خودتان با  فتانیتکل هونوز یوقت تا دو شما-

   ن؟ یدیم آزار همو

  یم باز بود،  صوت اگر و شد یم  دور  بود، سنگ  اگر. بود کرده رها دا یو و

  عاشق، آدم. داد  یم نجاتش عشق  نیا  بود، عاشق شیادعا  به  بنا اگر. گشت

  عاشق، دل ی تو . باشد داشته یعاشق عالئم دیبا بدنش یها سلول تک تک

  برادر و پدر  ی نهیک که یمادام. است  شفقت سراپا. ندارد یی جا ینامهربان

  که اش یعاشق. زند یم لنگ هم اش  یعاشق بسته، رسوب حسام  دل یتو

  خواهدش،  ینم  و شود یم عوض مودش کهوی که شود  یم نیهم زد، لنگ

.  زد نخواهد دل به  یچنگ ندهیآ ها نهی زم  شیپ ن یا با. جنگد ینم  داشتنش یبرا

 یم نشان چالش ن یا ی  جهینت . خودش و  حسام ی برا. بود آزمون وقت وقت،
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.  نه ای داشت خواهند هم با  یا ندهیآ  ها، اختالف و ها تفاوت ی همه با که داد

  را  پا  شیپ سنگ  که بود او  نوبت حاال. بود داده نشان حسام به را  راه او

 .بردارد

 

                یلیل_ بر_سالم#
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  ساختمان، از  خروج  از بعد .شد ری سراز ها پله  از و بست را  م یگر اتاق در

  و  بود وقت  ر ید. حافظ ی تو انداخت وحدت تاالر پشت  ابانیخ از  را نیماش

 سمت رفت یم و گذاشت یم سر پشت را نییپا یها ابانیخ. خلوت ها ابانیخ

  فندک و برداشت دستش کنار یصندل  از  را گاریس ی جعبه. خودش آپارتمان

 گوشه لحظه کی . کرد یم مهیضم ی منیا  ی هیتوص  هی حتما بود دایو  اگر. زد

  ی  صفحه ی رو رهام اسم. شد بلند  یگوش زنگ  یصدا.  رفت باال  لبش ی

  هم لیموبا. ابانیخ سمت گرداند رو  اعتنا یب. زد یم چشم ی تو یگوش بزرگ

 بود کرده محکومش . افتاد دایو  شیپ  روز چند حرف ادی .خورد  یم زنگ  چنان

  از  یقیعم دم. البته کلمات نیهم با  و  وضوح  نیا به نه . تکبر  و  یادب یب به

  رونیب  خونسرد را  ظیغل دود. سوخت  گاریس از انگشت بند  کی. گرفت گاریس

 داشت رهام. کرد نگاه خوردن زنگ حال  در یگوش به باز  مهین  چشم با. داد

.  رون یب انداخت  پنجره  از  را  لتریف و  زد گاریس به یگرید پک . زدیم بال  بال

 .  کرد برقرار   را  تماس. برداشت را یگوش و برد دست

 داداش؟  حسام؟ -

 . داد گوش  صدا یب

 ؟ یبامن-

 . بگو-

 .  نمتیبب دیبا-

 .دیکش دست ششیر یرو. کرد مکث حسام

 .منم-
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 .دیشن شد،  خارج رهام ی نهیس  از که ینفس یصدا

 ؟ یفی رد االن حله،-

 . ایب ام، خونه راه تو آره،-

  پشتش کرد احساس کردند، قطع مختصر و  آرام یخداحافظ  کی با  که را یگوش

  که حاال و گذشت یم رهام با سکوتش  از ماه چند . شود یم صاف دارد

 را گذشته ماه چند خشم  که یغرور ی رو گذاشتن پا با بود، دهیشن را شیصدا

 یم را  صدا  نیا دنیشن دلش که کرد  اعتراف  خودش ش یپ بود، کرده هیتغذ

.  ومیاستاد رفتیم  که روزها آن. یسالگ شانزده به برگشت  لحظه کی. خواسته

 یها التماس از بعد رهام هم یگاه. داد ینم دست از  را استقالل یها یباز

  تیجمع یشلوغ یتو  بار کی. شد یم همراهش مادر ی گریانجیم با ار،یبس

  و کرد یم حرکت  جلو  جلو  خودش یبرا  و  بود سرتق که  بس. بود کرده گمش

 حسام  روز، آن. دیچیپ یم بود، کرده جلب  را نظرش  که ز یچ هر سمت ناغافل

  خوابانده یگردن پس ک ی و بود زده داد سرش همه یجلو   پدر، از دیتقل به

 سر ده،یکش گردن با و تیجمع  یتو بود زده زل سرانه رهیخ  رهام،. بود

 .بود افراشته  را اش کرده نیماش

  پوشاند دست پشت با  را دهنش و لب. نشست نیماش باز ی  پنجره لبه آرنجش 

  کرد؟  ادی خاطره  آن از کدفعهی چرا  . گرفت دندان به را  انگشتش پوست و

 کرده دایپ دست  آن  به بار  نیاول  یبرا که یا  جهی نت برابر   در نبود مهم ش یچرا

 کرد، یم اعتراف  اما .درست بود،  خرابکار  و سرکش شهیهم رهام. بود

 . کرده دورشان هم از  ،ینوجوان و یکودک یتو او  یها کردن یبزرگتر

 ..." داره  حق ،یباش کرده برادرت با رو  برخوردا ن یاز  یکی فقط اگه" 

 . بود شیها دندان ی ال هنوز انگشتش.  داد تکان سر تاسف  با و بست چشم
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  بعد و  رفت، آسانسور یتو کرد، پارک را لشیاتومب فکر،  در غرق طور همان

  اج یاحت.  بود یضرور  دوش کی برسد، رهام تا. کرد باز  را واحد در کارت با

 .  شدن  شسته به داشت

  یورزش شلوار و شرتیت و  آورد در را  ی ا حوله پوش  تن خواب،  اتاق  یتو

 یکس یخال  یجا  انگار.  آشپزخانه سمت رفت. دیپوش را رنگ یا سورمه

  ایمه  را جوش  قهوه. بود آورده وانی ل یکسر دوباره. زد یم ذوق  یتو بدجور

 .  ها وانی ل سراغ رفت و کرد

 یرو شده شسته رنگ یخاکستر  ماگ تا دو شد، بلند در  زنگ یصدا  یوقت

  با ره،یت کتان شلوار و شرتیت در دهیپوش رهام. کرد باز  را  در. بود رهیجز

 .  تو دیایب   تا دیکش کنار و کرد نگاه  را دهیتراش صورت و مرتب یموها

 نگاه.  کرد دراز حسام سمت را  راستش دست گذاشت، داخل که یقدم با رهام

 :داد فشار رامحکم ودستش  بود رهام یها چشم قفل  لبخند، یب حسام،

 ؟ یچطور -

 . زد حسام  یبازو به یآرام  ی ضربه و است  خوب گفت رهام

 ؟ یچطور  تو-

  کرد نییپا و باال  زیر را  سرش رفت، یم آشپزخانه یتو  که طور نیهم حسام

 .است  خوب یعنی که

 . بخور قهوه ایب-

  دیچرخ و گرفت دست را دو هر ی دسته. ختی ر قهوه آماده  یها وانی ل یتو

  ی رو کشینزد را  رهام ی قهوه .بود زده هیتک یکمد نتیکاب به که رهام سمت

  دنینوش  یبرا  بود رفته ادشی انگار.  زد رونیب  آشپزخانه از  و گذاشت کانتر

 . کرده دعوت آنجا به را او قهوه

  یحال در و دیکش رون یب را  اش  ینهارخور گرد زیم پشت یصندل  دو از یکی

 که رهام. نشست آن پشت بود، زده  رونیب  ینقل کوچک  ز یم از  اش  تنه کل که

  ی پشت یرو  گذاشت دست بود، افتاده  راه دنبالش کنارش، از  او  عبور با

  ماه چند  نیا و باشند یعاد کردند، یم یسع دو هر. ستادی ا  جا همان و یصندل

  چشم  یتو هدف یب حرکات با شان  ی قرار یب اما رندیبگ دهیند را رابطه قطع
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  آن دور  را دستش دو هر یها انگشت که بود یوانیل ی  رهیخ حسام .زد یم

  مچ و داد هیتک رهیجز  ی  لبه را باسنش رفت، عقب یقدم رهام . بود دهیچیپ

 تکان  از تجربه با  لیوک  کی تسلط با .کرد هم قفل   را اش  کرده دراز یپاها

  گریباز  کی یخوددار با  هم حسام و بود کرده یر یجلوگ شی پا مچ یعصب یها

 حساب انگار یحت.داشت دست در را  شیها اکت  و کی میم ار یاخت پرسابقه،

 . بود  الیخ  یب و  آرام دو هر بازدم و  دم که داشتند هم را  قشانیعم یها نفس

  و کرد باز لب باالخره که دیچرب لیوک  یآقا کیپولت  به گریباز  یآقا احساسات

 .دیرقص  یم وانیل یباال  که بود  یفیلط یبخارها به نگاهش هنوز

 ؟ یدار خبر  ام یت از-

 . آمد رونیب متبسمش یها لب انیم از بالفاصله رهام جواب

 ... ذارنینم تنهاش. ستم ین خبر  یب-

 :گرفت یپ بعد کلمات یرو هیتک با  را حرفش  ی  ادامه و کرد یمکث

 ... دوستاش ها، عمه ، یناز خاله،...  -

 : کرد اضافه دیتاک  پر مکث کی  با و

 ... یول خانم-

 . گرید نفرات  کردن اضافه نه بود،  شتریب  توجه جلب یبرا   دارش ادامه لحن

 قبل ژست همان  ی تو خاص زدن پلک یب نگاه، یب حرکت،  یب چنان هم حسام

 .آمده وسط دا یو اسم که انگار  نه انگار. بود مانده

  یها چشم یال  از  را حسام العمل عکس لبش گوشه یف ی خف  یانحنا با رهام

 اطالعات نداشت ال یخ انگار حسام  اما. کرد یم یابیارز   اش کرده کیبار

 و داد تکان دیی تا عالمت به  را سرش او حرف شدن تمام  از فاصله با. بدهد

 :کرد اضافه ی طنز با رهام

  حال به یفکر  هی دیبا که مییماها. مونه ینم تنها که  مامانه کپ اگه امیت-

 .  میبکن  میخودمون

  دیشا و یشوخ  یب رفته،  باال  یابرو  تا کی  با کرد، بلند سر  باالخره که حسام

 :دیپرس داشت، تمسخر رد که یسرزنش با هم
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 ؟ ییتنها تو-

  که نیا  از  قبل و  انداخت باال شانه. انداخت  عقب را سرش  و  دیخند کیش رهام

  گرفته شیها انگشت ن یب را اش بدنه دسته، یجا به که  یوانیل  از ی ا جرعه

  یم قبل از حسام  که داد یجواب نبود، سوال  که یسوال به  دیق یب بنوشد، بود،

 .دانست

 . نداره ییتنها کردن پر  به یربط هورمونا نیتسک-
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 وهیش ها سال که یزندگ سبک نیا از رهام یشرمسار یب   یها چشم به حسام

 . کرد نگاه بود،  هم خودش ی

 ...  نداره نه،-

  کرده رها پناه ی ب و تنها  را شان آلوده روح جسمشان،  ی ها یبار و  بند یب

 .  کرد یم اعتراف ییتنها نیا  یبد به  حای تلو هم رهام حاال  که بود جالب  و .بود

 هم رهام .دیبلع را اش  یتلخ  از  یا جرعه  و  برد لب به را قهوه وانیل باالخره

  باز لب سخت یکم کرد،  یم نییپا و  باال  را  حرفش که یحال  در و دینوش یکم

 :کرد

 .  باشه ه یپا قدر نیا کردم ینم فکر  انصافا-

  چرخش و  چرخاند  یم دور آرام  دستش یتو  که یوانیل به  نگاه با و کرد یمکث

 :کرد اعتراف راحت چندان نه کرد، یم تماشا  را شی تو  رنگ رهیت عیما

  ادیز. زده حرف ادیز باهام موردش در. شده مچ یحساب  باهاش امیت...  خب-

 . مونده ششیپ شب  بار چند  اممیت انگار  یحت. امیت  شیپ رهیم

  یشانیپ  با و رفت باال ی ا جرعه برداشت، وان یل  یتو قهوه چرخاندن از دست

 :کرد حسام به  رو فشرده هم به یها لب و انداخته  نیچ
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  و نیکرد کات کامل ظاهرا که دهیشن... دا یو از ... خانوم،  ن یا از  گفت یم امیت-

 .  نیندار هم با  یارتباط گهید

  را آزادش دست یها انگشت و انداخت باال  را شیها شانه انداخت، نییپا سر

 . داشت نگه گردنش پشت و فرستاد  شیموها یتو

 دهیفا یب گهید  انگار  حال هر به خب .کردم اشتباه موردش در نظرم به من-

  هر خودم سهم به من ن،یکن شروع دوباره ن یتون یم یکن  یم فکر اگر  اما. س

 .  کنم یم الزمه کار

 کردن مجاب ی برا را گردنش پشت دست و بود شده  خم  جلو به یکم حاال

 ،یشگیهم اخم  خط بدون ی حت خوددار،  چنان هم حسام. بود گرفته کار حسام

  حرف   یوقت. داد او به و  گرفت یقد  ی پنجره پشت ی  منظره از  را نگاهش

 : داشت  را ممکن حالت نیاعتناتر ی ب لحنش زد،

 . کن هندل خودت  هم رو گهید یکارا . کن دا یپ معتبر آدم هی  کافه واسه.  اوهوم-

 

  وارد یگرید  باب از و گذاشت دهی نشن را  بحث مورد موضوع راحت قدر آن

  یم قامتش به  خوب ی گریباز یردا  که الحق .  خورد جا رهام که شد سخن

 : کرد پرسش سر  از  یاخم. نشست

 ؟یچ   واسه رو؟  کافه یول ی اوک گهید یکارا-

 : داد جواب سرد خون  و  آرام حسام

 .سیانگل  رمیم کردم، کارامو-

 

  یها کوسن یرو   دایو ی شده یطراح بالکن یتو  حاال  او و  بود رفته رهام

 نگاه را ماه مهر  یمهتاب آسمان و  بود داده لم  وارید کنار یچوب مکتین نرم

  یها حرف  وسط . کرد باز نشیب  ی نشانه  از  را شیپا یرو کتاب. کرد یم

  به  لیتبد  شیبرا را  راش  ی گوچ ی حهی را که بود شده یزن وهم دچار بورخس 

 . دایو  حضور عطر:  بود کرده برند کی
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  یرو  یسخت به  زن. شود سوار سالخورده زن تا کرد باز را اسنپ نیماش در

  شد خم و بود  رنگ دیسف  یپژو  باز  در یرو دستش .نشست عقب یصندل

 ساتن یروسر از  رنگش  یتونیز  پشت کم  و کوتاه یموها. مسافرش سمت

  لب یرو  هنوز بخش نانیاطم لبخند. بود زده رونیب LV طرح یا  قهوه-کرم

 : کرد باز لب آرام  حسام. شدند رهی خ هم به  هیثان چند.  دیدرخش یم شیها

  بدم،  نجات برزخ نیا  از خودمو نی کرد کمکم ممنونم. ممنونم یچ همه بابت-

 .  یمونیپش بدون

  نییپا و باال را  سرش  یآرام به و شد فشرده هم به ری پ زن متبسم یها لب

  یب . بود زده را  ش یها حرف  ر،یاخ  مالقات و  یتلفن یگو و   گفت چند  یتو. کرد

  اش مادرانه حضور به  را پشتش و  بود کرده اش ییراهنما  ف،یتکل نییتع

 .گرم

  در کنار دنشید  جانیه به که راننده  سراغ و زد دور  را ن یماش و بست را در

  یا  قهوه  چرم پول ف یک شلوارش پشت بیج از کرد دست . رفت بود، ستادهیا

  هزار با دارد،  کردن حساب الیخ او دیفهم که راننده. دیکش رون یب  را رنگش

 کرد یراض را  حسام  باالخره. کرد امتناع  پول رفتنی پذ از  تعارف، و قسم

 .فشرد محکم را  او دست حسام. نشست نیماش ی تو  و باشد مهمانش

  ی  کوچه یانتها  از  یوقت  و کرد دنبال چشم با داشت راه که  ییجا  تا را نیماش

 . کافه داخل  برگشت د،یچ یپ  رو نیماش پهن

  او نیماش بلند یشاس به نگاه با  رزنیپ . برساند را  او خودش خواست یم

 . ستین ارتفاع ن یا یگو  جواب شیپاها که بود  گفته و دهیخند

 دیحم. برداشت اسنپ  ی نقشه ی رو حرکت  حال در نیماش از  را نگاهش

  به بود داده را  توجهش  ی همه و  بود گذاشته سروناز  کمر پشت را دستش

  یم فیتعر صورت و دست نیریش  حرکات و  تاب و آب با  داشت که ییماجرا
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  و یراض لبخند یتو شد یم خوب  یلیخ  را سروناز حرکات  بود نیریش. کرد

  ها بچه یک از . داد  تکان سر و زد یینما  دندان لبخند. دید  دیحم مدهوش نگاه

 .دید یم داشت تازه! وقت  چیه: زد خودش ذوق ی تو بود؟  دهیند را

  رانیا ی وقت ش،ی پ ماه چند.  نواخت ی م" عشق باران" انویپ  پشت یجوان پسر

 .  بود کرده انتخابش  کافه یتو ینوازندگ  یبرا رهام نبود،

  و بود شده خم  مال ینیم زیم ی رو دستش ی تو کوچک ینیس با ستاره

 . دی چ  یم را ها سفارش

  سقف  ریز که یجمع  ی همهمه از و گذشت زهایم نیب  از آرامش  با  و زنان قدم

  در رفتن فرو  و یر یگ کناره همه آن از بعد . برد لذت ساختند، یم خاطره کافه،

  رهیچ بود، کرده مچاله را روحش  که یهودگی ب حس به  کم کم ،یپوچ توهم

  کرده یموثر یها کمک کینزد  دوستان توک   و تک  و  خانواده. بود شده

  رونیب شدن غرق از را  روحش  که بود خودش  با میتصم  ت، ینها در اما بودند

  بزند چرخ  هدف یب قدر آن شده، پاره  نخش که یکاغذ بادبادک  مثل ای بکشد

 .بپاشد هم از  باالخره تا

 

                یلیل_ بر_سالم#

 213_قسمت #

 

  ی بهار عصر  آن. داشت ی پ در یا  تازه ی زهایچ ش یبرا گذشته م ین و کسالی

.  برداشت اش دهینطلب یها کمک از دست برگشت، یفیشر  حسام شی پ از که

 . بود افتاده یسرانجام یب روال  یرو  انگار کار

  احترام  با را  گذشته شد، باعث یف یشر حسام.  شی برا بود  یدرس روزها آن

 .  کند شروع یا تازه راه و بگذارد کنار

 .  کرد روشن را ی کتر  ریز  آشپزخانه ی تو. زد را  برق دیکل.  کرد باز  را واحد در

  ریز برد دست .کرد  باز  را اش  زهییپا  یمانتو یها دگمه و برداشت  سر از شال

  ی رو بود نشسته.  خواب اتاق سمت رفت. داد مالش  را اش  شانه و مانتو

 .کرد یم ر یتعم  را  خواب  چراغ یاتصال داشت تخت،
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 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  504 صفحه  _____________________________________________________________________________

 ؟ یکن یم درستش یدار .نکنه درد دستت سالم، تو؟  یا  خونه عه-

 :کرد بلند سر مرد

 .  اوهوم  زم،یعز سالم-

  او ی شانه ی رو را  اش  چانه. نشست  کنارش رفت. کند تن از  را  مانتو  دایو

  را ون یزیتلو  و برداشت  را کنترل  بعد. کرد نگاه را  کردنش کار یکم. گذاشت

 .کرد روشن

.  اش یمیقد یهالمیف آن  از یکی داد، یم نشان یفیشر حسام ی باز با یلمیف تله

  طنتیش با  دایو.  کرد عوض را  شبکه و  گرفت او دست از  را کنترل مرد

 : کرد اعتراض

 .دمید یم داشتم! عه-

 :دیغر لب ریز مرد

 .  نیبب گهید ز یچ  هی ن،یا  چرته-

  به کرد شروع او پشت یرو انگشت با . دیخند  دایو. شد کارش مشغول و

 . نوشتن

 ؟ یکن یم کاریچ-

 :گفت  زی آم اسرار دایو

 سم؟ینو  یم یچ  یگفت اگه-

 .  کرد توجه و دیکش کار از دست مرد

 .دارم دوستت-

 :دی خند زده  جانیه دایو

 . فراموش را تو ادمی-

 :دیغر مرد

 ! متغلب-

 :دیپرس و  نوشت دوباره دایو
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 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  505 صفحه  _____________________________________________________________________________

 ؟ یچ گهید-

   شده؟  خوشگل موهام... موهات-

 : دایو سمت چرخاند  سر شانه یرو  از

 .  کنم بلند یدار  اصرار وسطش،  بابا  ختهیر-

 :گفت لذت با او، ینمک  فلفل یموها  ی تو برد دست دایو

  م،یبخور  ییچا الیژ پخت دست کی ک با هال میبر نشد؟   تموم. دارم دوسش-

 ؟ یکار سر امشب مگه یبود نگفته

 . کند امتحانش  تا زد برق به را خواب چراغ مرد

 .  کردن  مچل مارم سازن، ینم هم با. میسرکار کال گروه نیا با-

 .رفت رونیب  اتاق از  شد بلند دایو

 . بخور ییچا  ایب  حاال!... بابا یا-

 

                یلیل_ بر_سالم#

 214_قسمت #

 

 

 حسام؟ -

 جان؟ -

 .باش پسرم دوست فردا-

  دا،یو به نگاه  بدون و کرد فرو الیژ  پخت دست کیک یتو  را  چنگالش حسام

 : دیپرس خونسرد

 ؟ ی ریبگ ازم  یخوا  یم  یی  یسوار چه باز-

 .رفت هوا به  دایو غش غش
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 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  506 صفحه  _____________________________________________________________________________

 ؟ یدیفهم! عه-

 .گذاشت دهانش یتو  را  کیک

 . خرم نه-

 .شد  تر بلند دایو ی خنده

 .کرد نییپا  و باال  تا تابه  را شی ابروها  زیطنزآم یتیجد  با او   به رو حسام

 :دیگز لب خندان و  زده ذوق دایو

 . ازجون دور نه، ... نکنه خدا نهی ا منظورم  نه،-

 . رفت سهیر دوباره و

 ؟ یدار کاریچ حاال-

 . کرد خاموش را  یکتر ر یز. آشپزخانه یتو  رفت شد بلند دایو

 . باهات کنم یباز  پسر دوست خوام   یم. بابا یچیه! عه-

 :آمد غمزه. دیشن سرش پشت از  را حسام یصدا

 .  شده رزرو قبال   ندارم، وقت من-

 .کوباند بود ستادهیا سرش پشت که او شکم  ی تو  را  آرنجش دایو

 ! تیترب یب-

 .  دیخند قاه قاه حسام

  یتو  صورتش و دیکش تن  به را  او  نرم.  دایو شکم دور دیچیپ شیها دست

  او   که انگار. جانش عمق از ژرف،.  دیکش نفس. شد گم  دایو  شبرنگ یموها

 .  او وجود عطر  از شود  پر هاش هیر خواست یم. باشد ژنیاکس

  گرفتن زن دونستم یم کردم؟  سر تو بدون  و موندم تنها سال همه ن یا چطور -

 . ماند دایو  العمل عکس منتظر  طنت یش با . گرفتم یم تا ده خوبه،   قدر نیا

  زیر یادگاری کی  لبش. حسام ی گونه سمت برد عقب را صورتش دایو

 .  او باز مهی ن  یلبها کنج گذاشت

 .  ختیر  پرم و  کرک-
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 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  507 صفحه  _____________________________________________________________________________

  یها لب یرو  آخر  در و  گونه هاش، چشم.  نوازش  به کرد بنا حسام یها لب

 .  گرفت آرام دایو

  از عاشقشان، یها نگاه تاباندن قدر  به صورتشان . دیچرخ آغوشش یتو دایو

 .  گرفت فاصله هم

 . کرد قاب را حسام صورت دایو یها دست

 . تم  پشتوانه نیاول ، یطیشرا هر تو ،یحال هر در شه،یهم-

 .دیبوس   را  راستش چشم

 .یهست-

 . یم پشتوانه تنها-

 . نشست دایو ی  بسته پلک ی رو نرمش  ی بوسه

 .هستم-

 حسام؟ -

 :دیخند  صدا یب

 هوم؟ -

 : زد غر و داد اش ی نیب به  ینیچ  دایو

 جان؟:  بگو  احساس یب-

 : انداخت نیچ  را  اش  یشانیپ حسام

 ه؟ یزور-

 ! سیخس-

 !سرتق-

 

                یلیل_ بر_سالم#

 آخر  قسمت 215_قسمت #
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 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  508 صفحه  _____________________________________________________________________________

 

 ه؟ یچ

 . کنم صدات داشتم دوست ،یچیه-

  دایو درخشان و  رنگ یا  قهوه ی ها چشم ی  رهیخ دار حس  و  یجد حسام

 :گفت

  ادتره،یز زورم  تو با . خوام یم تو   با ارمیسخت . خوام ی م توبا  رو شهیهم -

 من ی برا فقط تو. جنگن  یم بهتر دممیسف ی گلبوال ی حت تو با  شتره،یب شجاعتم

 .  یهست خانوادمم  یبرا تو. یستین

 .  رهیبگ تماس باهام گهید بار هی ی گفت و  یکرد صحبت  رهام با  تو دونم یم

 

 .کرد نگاهش چپ چپ  کرده باد لپ با دایو

 نگه ی زیچ  بود قرار  خوره؟   ینم سیخ  لیوک  یآقا دهن تو  آلو-

 د یچسب  را دای و گردن پشت حسام

 باشه؟ من با  دیبا فقط  مدارات قرار ی همه یدون ینم! روشن چشمم بله؟ -

 :کرد کلفت صدا  یشوخ به  و  گرفت را حسام ی  قهی یدست ک ی دایو

 ؟یباش یک شما -

  آن  یتو داشت یفتگیش چه هر و  گرفت هدف را  شیها چشم  شوخ حسام،

 :کرد زمزمه و چسباند دا یو صورت به  را  صورتش. ختیر

 .شوما مخلص ،یشکیه ما-

 .  دیخند  صدا  یب دایو

 تو؟  به گفت ایچ  یقهرمان خانوم  بگو افتاده،  روزا  اون  حرف  که حاال -

 :گرفت فاصله یکم حسام

 ! داد لو که اونم ! به-

 . دمیفهم خودم نگفت اون  نه،-
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 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  509 صفحه  _____________________________________________________________________________

 مارپل؟  خانوم وقت  اون کجا  از-

 .خواست ازم تو شماره ه؟ یچ  مارپل خانوم !  تیترب یب-

 .که بود باهوش  مارپل خانوم  چرا؟   تیترب یب-

 . بود ریپ-

 . دیخند بلند حسام

 . ینگفت-

 . کرد نوازش آغوشش  یتو را دایو  یبازو

 .داد  بهم حافظ   وانید هی-

 : کرد بلند او ی  نهیس از  سر دایو

 .دمشید آها-

 ؟یگشت  منو ی کشو تو-

 .  بود ت نهیس ی رو ی بود خواب بار  هی! بابا  نه وا-

 :خواست ادامه و  کرد اخم   کنجکاوانه

 خب؟ -

 . گفت یز یچ هی موقع همون-

 چه؟  که داد، تکان  سر لبخند با دایو

 

.  خوووب بخون شهیهم گفت و داد و  حافظ. گفته بهم  رو  ا یگفتن ی همه گفت-

 :گفت بعدش

 

 زدی ر عاشقان خون که زد یانگ لشگر غم اگر

 میبرانداز ادشیبن و میساز هم به یساق و من
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 ₑₓcₕₐₙgₑ gᵣₒᵤₚ✩༒➢____________________سالم بر لیلی _________

 510 از  510 صفحه  _____________________________________________________________________________

 ************** 

 یلیل  بر سالم رمان انیپا

 ی شمس۱۳۹۹ مهر ۲۰ شنبه، کی شب، ۹ ساعت
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